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TRONG SỐ NÀY 

 
 Đạo đức cách mạng. (Tr.1) 

cpv.ctu.edu.vn  
 

 Quan niệm của Hồ Chí Minh về 

sự ra đời của đạo đức cách mạng như là kết 

quả tất yếu của tiến trình vận động lịch sử. 

(Tr.6) 

Nguyễn Thị Việt Hà 
  

 Người cách mạng phải có đạo 

đức cách mạng. (Tr.11) 

PGS, TS Phạm Ngọc Anh       
 

 Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh về tu dưỡng đạo đức 

cách mạng. (Tr.12)            

                  hocvalamtheobac.vn 
 

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác 

phẩm “Đạo đức cách mạng” 
 

 Bối cảnh lịch sử ra đời và chủ đề 

tư tưởng của tác phẩm “Đạo đức cách 

mạng”. (Tr.14) 

Trịnh Thùy Lam - Lê Thị Bích Diễm 
 

 Giá trị lý luận tác phẩm “Đạo đức 

cách mạng” - 1958. (Tr.17)                                  

      Nguyễn Thị Nhàn - Võ Thị Diễm Lệ 
 

 

 Giá trị thực tiễn của tác phẩm 
“Đạo đức cách mạng” - 1958. (Tr.20)                                 

Trương Thị Như 
 

 Tác phẩm “Đạo đức cách 
mạng” - những chỉ dẫn mới của chủ 
tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức. 
(Tr.25)                                  

Nguyễn Trung Thành 

Nguyễn Thị Liễu  
             

Đạo đức cách mạng trong giai 
đoạn hiện nay   

 

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 
đức cách mạng và vấn đề xây dựng 
Đảng hiện nay. (Tr.31)                                  

Đại tá, PGS, TS. Trần Đăng Bộ 

Thượng tá, TS. Đàm Trọng Tùng  
 

 Những phẩm chất đạo đức cần 
thiết của cán bộ, đảng viên trong điều 
kiện hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh. (Tr.35)                                  

Trần Thị Thúy 

Đinh Thị Tuyết Sơn 
 

 “Đạo đức là cái gốc của người 
cách mạng” - giá trị của luận điểm này 
đối với việc rèn luyện đạo đức của cán 
bộ, đảng viên trước thử thách của kinh 
tế thị trường. (Tr.41)                           

 Trung tướng, TS. Nguyễn Tiến Quốc 
 

 

 

 

 

 



Lời giới thiệu 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng, của dân tộc Việt 

Nam trước khi đi xa đã để lại cho muôn đời sau những di sản tinh thần vô giá, đó là “tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều đó được thể hiện rất rõ qua các bút 

tích của Người. Cách đây gần 60 năm, tháng 12/1958, trước tình hình mới của cách 

mạng, với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết tác phẩm “Ðạo đức cách mạng” in trên 

Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Bài báo quan trọng này được Nhà xuất bản 

Sự thật in thành sách và phát hành ngay sau đó. 60 năm qua đi tác phẩm vẫn luôn có giá 

trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn.  

Sinh thời, Hồ Chí Minh sống thanh cao, giản dị, không có gì là của riêng. Gia đình 

của Người là nhân dân, là Đảng và Tổ quốc. Những điều Người huấn thị và gương mẫu 

thực hiện, được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ngưỡng mộ, làm theo. Người đã 

đi xa, nhưng những điều Người nói, những việc Người làm, những điều tâm huyết và 

chỉ dẫn quý báu mà Người gửi gắm trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” 60 năm trước 

vẫn còn mãi và luôn mang tính thời sự. Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” không chỉ là 

lời nhắn gửi, là khát vọng của Người về việc rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, 

đảng viên của Đảng, đó còn là thông điệp, là lý luận của Người về xây dựng một đảng 

cầm quyền trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ cách mạng mà Tổ quốc và nhân 

dân giao phó.  

Ôn lại, học tập và làm theo di huấn của Người, mỗi chúng ta thêm thấm nhuần sâu 

sắc lời Người căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 

tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài 

càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đó cũng là ý nghĩa, giá trị to lớn của tác phẩm 

“Đạo đức cách mạng” đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tiếp tục đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình 

hiện nay.  

Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(12/1958 - 12/2018); Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn đọc Thông 

tin khoa học chuyên đề: “Đạo đức cách mạng” - Những giá trị trường tồn.  

Trân trọng giới thiệu! 

 

                                                                                    BAN BIÊN SOẠN 
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
 

Từ lúc đầu, loài người đã phải đấu tranh đối với giới tự nhiên để sống còn, như chống thú dữ, 
chống mưa nắng... Muốn thắng lợi, thì mỗi người phải dựa vào lực lượng của số đông người, tức là 
của tập thể, của xã hội. Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, không sống 
còn được. 

Để sống còn, loài người lại phải sản xuất mới có ăn, có mặc. Sản xuất cũng phải dựa vào lực 
lượng của tập thể, của xã hội. Chỉ riêng lẻ cá nhân cũng không sản xuất được. 

Thời đại của chúng ta là thời đại vǎn minh, thời đại cách mạng, mọi việc càng phải dựa vào 
lực lượng của tập thể, của xã hội; cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ mà càng phải hòa mình 
trong tập thể, trong xã hội. 

Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa 
xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định phải tiêu diệt. 

Cách sản xuất và sức sản xuất phát triển và biến đổi mãi, do đó mà tư tưởng của người, chế 
độ xã hội, v.v…, cũng phát triển và biến đổi. Chúng ta đều biết từ đời xưa đến đời nay, cách sản 
xuất từ chỗ dùng cành cây, búa đá phát triển dần đến máy móc, sức điện, sức nguyên tử. Chế độ xã 
hội cũng phát triển từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ 
tư bản chủ nghĩa và ngày nay gần một nửa loài người đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa và chế 
độ cộng sản chủ nghĩa. 

Sự phát triển và tiến bộ đó không ai ngǎn cản được. 
Từ khi có chế độ của riêng thì xã hội chia thành giai cấp, giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc 

lột, do đó có mâu thuẫn xã hội, có đấu tranh giữa các giai cấp và từ đó, người nào cũng thuộc vào 
hoặc giai cấp này hoặc giai cấp khác, không ai có thể đứng ngoài giai cấp. Đồng thời, mỗi người 
đại biểu cho tư tưởng của giai cấp mình. 

Trong xã hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản và đế quốc thẳng tay áp bức, bóc lột 
những tầng lớp người khác, nhất là công nhân và nông dân. Chúng cướp của chung do xã hội sản 
xuất ra, làm của riêng của cá nhân chúng, để chúng “ngồi mát ăn bát vàng”. Nhưng miệng chúng 
luôn luôn huênh hoang những danh từ “đạo đức”, “tự do”, “dân chủ”, v.v… 

Không thể chịu áp bức, bóc lột mãi, công nhân, nông dân và nhân dân lao động khác nổi lên 
làm cách mạng để tự giải phóng và để cải tạo xã hội cũ xấu xa thành xã hội mới tốt đẹp, trong đó 
những người lao động đều được ấm no, sung sướng, không có người bóc lột người. 

Để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là 
giai cấp tiền tiến nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ chức chặt chẽ nhất. Mà 
đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp công nhân. Cách mạng ở Liên Xô và ở các nước khác 
trong phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều đó, không ai chối cãi được. 

Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó 
cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh 
mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, 
mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. 

Sinh trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích 
xấu xa của xã hội đó về tư tưởng, về thói quen... Vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ 
là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nếu nó còn lại trong 
mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một 
lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. 

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống 
dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm. 

Muốn gột rửa sạch những vết tích xấu xa của xã hội cũ, muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, 
thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, 
thì tức là thoái bộ, là lạc hậu. 
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Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải. 
Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp, mới học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo 

được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể và đều phải học tập, tự cải tạo. Thời kỳ 
hoạt động bí mật, thời kỳ khởi nghĩa, thời kỳ kháng chiến và ngày nay công việc xây dựng miền 
Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà đều là những trường học rất tốt 
cho chúng ta rèn luyện đạo đức cách mạng. 

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khǎn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi 
bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà 
không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính 
mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng. 

Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Vǎn Cừ, 
Hoàng Vǎn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt 
hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập. 

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian 
khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ 
không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ 
hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng. 

Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: 
Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. 
Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách 

của Đảng. 
Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân 

mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu 
trong mọi việc. 

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao 
tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ. 

Mỗi người cách mạng phải hiểu thật sâu sắc rằng: Đảng ta là một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ 
chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân, là người lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Hiện nay, giai cấp công nhân ta tuy chưa đông lắm, nhưng nó càng ngày càng phát triển. 
Mai sau, hợp tác xã nông nghiệp sẽ được tổ chức khắp nơi, nông thôn sẽ dùng nhiều máy móc, 
nông dân sẽ biến thành công nhân. Người trí thức dần dần lao động chân tay và sự phân biệt giữa 
trí thức và công nhân cũng sẽ xóa bỏ dần. Công nghiệp của nước ta ngày càng phát triển. Vì vậy, 
số công nhân ngày thêm đông, sức công nhân ngày thêm mạnh, tiền đồ của giai cấp công nhân rất 
rộng rãi và vẻ vang. Nó vừa cải tạo thế giới vừa cải tạo bản thân mình. 

Người cách mạng phải thấy thật rõ điều đó và đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, 
để hết lòng hết sức đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cho giai cấp công nhân 
và cho toàn thể nhân dân lao động. Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân 
dân. 

Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì khác. 
Vì vậy, mục đích trước mắt của Đảng ta là đấu tranh để đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã 
hội và thực hiện thống nhất nước nhà. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, đánh đổ ách thống trị của 
thực dân và phong kiến, giải phóng hoàn toàn miền Bắc nước ta. 

Đó là một thắng lợi to lớn. Nhưng cách mạng chưa phải đã thành công hoàn toàn. Vì mục 
tiêu hiện nay của Đảng là đấu tranh thống nhất nước nhà, để thực hiện một nước Việt Nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; làm cho cả nước không còn ai bị bóc lột, xây 
dựng một xã hội mới, trong đó mọi người được sung sướng, ấm no. 

Nhưng công nghiệp của ta còn lạc hậu. Nhờ có sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em, trước 
hết là Liên Xô và Trung Quốc, chúng ta đang phát triển công nghiệp. Để giành lấy thắng lợi, công 
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nhân ta phải ra sức thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ; phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao 
động và tích cực tham gia quản lý xí nghiệp; phải chống lãng phí, tham ô. Cán bộ ta phải thật sự 
cần, kiệm, liêm, chính, cùng công nhân tham gia lao động. 

Nông dân ta đã được chia ruộng đất, đời sống có khá hơn trước một phần. Nhưng cách sản 
xuất vẫn còn phân tán, lạc hậu; do đó thu hoạch chưa được tǎng nhiều, đời sống mới được cải thiện 
ít. Nông thôn ta cần phải đẩy mạnh phong trào tổ đổi công và hợp tác xã cho rộng khắp và chắc 
chắn, để thực sự tăng gia sản xuất, có như thế thì đồng bào nông dân mới hoàn toàn thoát khỏi 
cảnh nghèo khó và được ấm no hơn. 

Cho nên đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức 
trung thành phục vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lừng chừng. 

Số đông đảng viên, đoàn viên và cán bộ ta làm đúng như thế. Nhưng cũng có một số không 
làm đúng. Họ lầm tưởng rằng miền Bắc không còn thực dân và phong kiến nữa, thì tức là cách 
mạng thành công rồi. Do đó mà họ để chủ nghĩa cá nhân chớm nở, họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu 
nghỉ ngơi, họ muốn lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân mình, không muốn làm công tác 
mà đoàn thể giao phó cho họ. Họ muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Dần dần tinh 
thần đấu tranh và tính tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của người 
cách mạng cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuẩn số một của người cách mạng là quyết tâm suốt 
đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. 

Chúng ta cần phải biết rằng: Những thắng lợi mà chúng ta đã đạt được mới chỉ là bước đầu 
trên đường đi muôn dặm. Chúng ta phải tiến lên, cách mạng phải tiến lên nữa. Nếu không tiến, tức 
là thoái. Và nếu thoái thì những thắng lợi đã đạt được sẽ không thể củng cố và phát triển. 

Để tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh phải lâu dài và gian khổ. Cần có người cách 
mạng là vì còn có kẻ địch chống lại cách mạng. 

Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm. 
Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to; nó ngấm ngầm ngăn trở cách mạng 

tiến bộ. Chúng ta lại không thể trấn áp nó, mà phải cải tạo nó một cách rất cẩn thận, rất chịu khó, 
rất lâu dài. 

Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi người 
chúng ta. Nó chờ dịp - hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi - để ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng 
minh của hai kẻ địch kia. 

Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, 
chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không 
chịu cúi đầu. Có như thế mới thắng được địch và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng. 

Sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, là vì 
Đảng ta có chính sách đúng đắn và lãnh đạo thống nhất. Mà lãnh đạo thống nhất là vì toàn thể đảng 
viên tư tưởng nhất trí và hành động nhất trí. 

Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, “trống 
đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách 
mạng. 

Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn 
đến quần chúng. Ví dụ: Chính sách của Đảng và của Chính phủ ta hiện nay là tổ chức rộng khắp và 
chặt chẽ các tổ đổi công và hợp tác xã, thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp. Nhưng có một số đảng 
viên và đoàn viên không vào tổ đổi công, không vào hợp tác xã hoặc vào nhưng không tích cực 
góp phần xây dựng, củng cố tổ đổi công và hợp tác xã. Đó là vì chủ nghĩa cá nhân đã đưa các đồng 
chí ấy đến chỗ “tự do hành động”, trái với tổ chức và kỷ luật của Đảng. Dù muốn hay là không 
muốn, hành động của những đồng chí ấy làm giảm sút uy tín và ngăn trở sự nghiệp của Đảng, ngǎn 
trở bước tiến của cách mạng. 

Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách 
mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khǎn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách 
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và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần 
trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá 
nhân. 

Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động, 
chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào. Điều đó ai cũng 
biết. 

Giai cấp công nhân chẳng những đấu tranh để tự giải phóng, mà còn để giải phóng cả loài 
người khỏi áp bức, bóc lột. Cho nên lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích của nhân dân là nhất 
trí. 

Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động. Vì vậy, lợi ích của người đảng viên phải ở trong chứ không thể ở ngoài lợi ích của Đảng, 
của giai cấp. Đảng và giai cấp thắng lợi và thành công, tức là đảng viên thắng lợi và thành công. 
Nếu rời khỏi Đảng, rời khỏi giai cấp, thì cá nhân dù tài giỏi mấy, cũng nhất định không làm nên 
việc gì. 

Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích 
của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi 
ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng. 

Vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, cho nên có đảng viên còn “kể công” với Đảng. Có ít 
nhiều thành tích, thì họ muốn Đảng “cảm ơn” họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh dự và địa vị. Họ đòi 
hưởng thụ. Nếu không thỏa mãn yêu cầu của họ thì họ oán trách Đảng, cho rằng họ “không có tiền 
đồ”, họ “bị hy sinh”. Rồi dần dần họ xa rời Đảng, thậm chí phá hoại chính sách và kỷ luật của 
Đảng. 

Nhiều đồng chí hoạt động trong thời kỳ bí mật và nhiều chiến sỹ trong thời kỳ kháng chiến 
đã oanh liệt hy sinh cả tính mạng; những anh hùng và chiến sỹ lao động hết lòng hết sức tǎng gia 
sản xuất; những đồng chí ấy không đòi địa vị và danh dự, không bao giờ đòi Đảng cảm ơn. 

Đảng ta là một đảng có tính chất quần chúng, có hàng chục vạn đảng viên. Vì hoàn cảnh 
nước ta mà số đông đảng viên thuộc thành phần tiểu tư sản. Điều đó không có gì lạ. Dù vì ảnh 
hưởng của tư tưởng tư sản mà lúc đầu có đảng viên lập trường thiếu vững chắc, quan điểm còn mơ 
hồ, tư tưởng thiếu đúng đắn, nhưng được rèn luyện trong cách mạng và trong kháng chiến, nói 
chung đảng viên ta là tốt, trung thành với Đảng, với cách mạng. 

Các đồng chí ấy hiểu rằng: Đảng viên phạm sai lầm thì sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho 
nên khi có sai lầm thì các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp thời sửa chữa, không để nhiều sai lầm nhỏ 
cộng thành sai lầm to. Do đó, các đồng chí ấy biết thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình 
đồng chí khác để cùng nhau tiến bộ. 

Như thế là đúng với đạo đức cách mạng. Trong bao nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn 
thực dân khủng bố gắt gao và Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng Đảng ta ngày 
càng phát triển, càng mạnh mẽ và đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng chiến 
thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình. 

Nhưng vẫn có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân trói buộc mà trở nên kiêu ngạo, công 
thần, tự cao tự đại. Họ phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình họ; không tự phê 
bình hoặc tự phê bình một cách không thật thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thể 
diện, mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Họ xem khinh những cán bộ ngoài 
Đảng. Họ không biết rằng: Có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng ta không 
sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn 
sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê 
bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả 
tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân. 
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Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. 
Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi. Đồng thời, Đảng phải đi sát 
quần chúng, khéo tổ chức và lãnh đạo quần chúng, thì cách mạng mới thành công. 

Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần 
chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ 
làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, 
tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng. 

Trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đã làm đúng như vậy. 
Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số đồng chí. Họ tự cho mình cái gì 

cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng mà chỉ muốn làm thầy quần 
chúng. Họ ngại làm việc tổ chức, tuyên truyền và giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, 
mệnh lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không yêu họ. Chung quy là họ 
không làm nên trò trống gì. 

Miền Bắc nước ta đang tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Đó là yêu cầu cấp bách của hàng chục 
triệu người lao động. Đó là công trình tập thể của quần chúng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta. Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. 

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Mỗi người 
đều có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu 
những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu. Nhưng lại phải 
thấy rằng chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống 
riêng của mình, phát huy tính cách riêng và sở trường riêng của mình. 

Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và 
bảo đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong xã hội 
có giai cấp bóc lột thống trị, chỉ có lợi ích cá nhân của một số rất ít người thuộc giai cấp thống trị là 
được thỏa mãn, còn lợi ích cá nhân của quần chúng lao động thì bị giày xéo. Trái lại, trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ, thì mỗi người là 
một bộ phận của tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng góp một phần công lao trong xã hội. Cho 
nên lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Lợi ích 
chung của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có điều kiện để được thỏa mãn. 

Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích 
tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của 
tập thể. 

Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên người cách mạng cũng phải tiến lên 
mãi. 

Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức hàng triệu người. Công việc cách mạng là nghìn điều 
muôn loại phức tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, để 
giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta phải cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin. 

Có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, 
nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình. 

Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và 
đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng 
một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn. 

Nhưng có đồng chí học thuộc lòng một số sách vở về chủ nghĩa Mác - Lênin. Họ tự cho 
mình là hiểu biết chủ nghĩa Mác - Lênin hơn ai hết. Song khi gặp việc thực tế, thì họ hoặc là máy 
móc, hoặc là lúng túng. Lời nói và việc làm của họ không nhất trí. Họ học sách vở Mác - Lênin, 
nhưng không học tinh thần Mác - Lênin. Học để trang sức, chứ không phải để vận dụng vào công 
việc cách mạng. Đó cũng là chủ nghĩa cá nhân. 
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Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, 
tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì 
cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích 
của giai cấp, của nhân dân. 

Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu 
diệt nó. 

Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết 
kiệm để xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc 
thống nhất nước nhà. Đó là một nhiệm vụ cực kỳ vẻ vang. Chúng ta, tất cả đảng viên, đoàn viên, 
tất cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng cần phải quyết tâm suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân 
dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính Đảng, 
tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân. 

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng 
ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. 

Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. 

Rất mong các đồng chí đảng viên, đoàn viên, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng đều cố gắng, 
đều tiến bộ. 

 

                                                                                                                  Trần Lực 
                                                                                                 Tạp chí Học tập, số 12 năm 1958 
                                                                                                               (cpv.ctu.edu.vn) 

 

 
 

QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG  
NHƯ LÀ KẾT QUẢ TẤT YẾU CỦA TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG LỊCH SỬ 

 

Trong bức điện chia buồn gửi Đảng 
ta khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, đồng chí 
Phi-denCatxtro - nguyên Chủ tịch Đảng Cộng 
sản Cu Ba đã viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại 
gieo mầm cho sự sống và là nguồn cổ vũ cho 
muôn đời sau”. Thời gian đã chứng minh điều 
đó, đã 44 năm trôi qua nhưng tư tưởng, nhân 
cách và tấm gương đạo đức của Người tiêu 
biểu cho giá trị con người vẫn được lưu truyền. 
Và đúng như Giáo sư Trần Văn Giàu phát biểu: 
“Nếu Nguyễn Ái Quốc vững bước tìm ra con 
đường cứu nước nhờ chiếc gậy thần là chủ 
nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam, thì 
nay, trên đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta, chiếc gậy thần ấy là đạo đức học Hồ 
Chí Minh”.  

Vào những năm 1958 - 1959, khi đất 
nước đang bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế 
và tiến hành công cuộc cải tạo tư bản tư nhân 
và thực hiện tập thể hóa nông nghiệp. Vấn đề 
xây dựng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 

cá nhân đang là một vấn đề thời sự có tác động 
thúc đẩy công cuộc khôi phục kinh tế, chuẩn bị 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tác 
phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, ký bút danh Trần Lực, đăng trên Tạp chí 
Học tập, số 12 năm 1958 là một trong những 
tài liệu chỉ đạo công tác tư tưởng trong những 
năm đó và là dịp để Người hoàn chỉnh những 
quan điểm cơ bản về vấn đề đạo đức. 

1. Thế nào là đạo đức cách mạng? 
Ở phương Tây, danh từ đạo đức bắt 

nguồn từ tiếng Latinh là mos, moris nghĩa là 
phong tục, tập quán. Đạo đức còn có gốc từ 
tiếng Hy Lạp là ethicos, cũng có nghĩa là thói 
quen, tập quán. Như vậy, theo phần gốc của 
khái niệm khi nói đến đạo đức là nói đến 
những thói quen, tập quán sinh hoạt và ứng xử 
của con người trong cộng đồng, trong xã hội.  

Ở phương Đông, theo các học thuyết đạo 
đức của người Trung Quốc cổ đại, đạo có 
nghĩa là con đường, đường đi, là đường sống 
của con người trong xã hội. Đức dùng để nói 
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đến nhận thức, đức tính và nhìn chung đức là 
biểu hiện của đạo, là đạo nghĩa, là nguyên tắc 
luân lý. Theo đó, đạo đức chính là những yêu 
cầu, những nguyên tắc do cuộc sống đặt ra mà 
con người phải tuân theo. 

 Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, đạo đức xét đến cùng là sự phản 
ánh của các quan hệ xã hội. Giá trị đạo đức 
được xác định ở chỗ nó phục vụ cho tiến bộ xã 
hội vì hạnh phúc của con người. “Đạo đức giúp 
cho xã hội loài người tiến lên trình độ cao hơn, 
thoát khỏi ách bóc lột lao động”. Và khi trả lời 
các câu hỏi: Có đạo đức cộng sản hay không? 
Có luân lý cộng sản hay không? V.I.Lênin 
khẳng định rằng: “Tất nhiên là có, người ta 
thường bảo chúng ta không có đạo đức của 
chúng ta, và giai cấp tư sản buộc tội những 
người cộng sản chúng ta là bác bỏ mọi thứ đạo 
đức. Đó là một cách đánh lộn song các khái 
niệm làm công nhân và nông dân lầm lạc”. 
“Đạo đức cộng sản là đạo đức phục vụ cuộc 
đấu tranh ấy, là đạo đức nhằm đoàn kết những 
người lao động chống mọi sự bóc lột, chống 
mọi chế độ tư hữu nhỏ, vì chế độ tư hữu nhỏ 
trao cho một cá nhân thành quả lao động do 
toàn thể xã hội sáng tạo ra. Ruộng đất đối với 
chúng ta là tài sản chung”. Bàn về đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa, Lênin cho rằng: “Đó là 
những gì góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn 
bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những 
người lao động chung quanh giai cấp vô sản 
đang sáng tạo ra xã hội mới của những người 
cộng sản”. Vì vậy, “đối với một người cộng 
sản, tất cả đạo đức là nằm trong cái kỷ luật 
đoàn kết keo sơn đó và trong cuộc đấu tranh tự 
giác của... chúng chống bọn bóc lột… Đạo đức 
giúp xã hội loài người tiến lên cao hơn, thoát 
khỏi ách bóc lột lao động”. Đây là một quan 
niệm mang tính cách mạng và khoa học về đạo 
đức mà quan niệm của các tôn giáo và các nền 
đạo đức khác không thể đạt tới. 

 Từ các quan điểm trên, ta có thể đưa ra 
một định nghĩa khái quát về đạo đức như sau: 
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập 
hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã 
hội, nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử 
của con người trong quan hệ với nhau và quan 
hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm 

tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của 
dư luận xã hội.  

 Với tư duy độc lập sáng tạo, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã xuất phát từ thực tiễn Việt 
Nam thực hiện một công việc kế thừa có chọn 
lọc, thâu hóa những giá trị đạo đức của quá 
khứ, kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông; 
những tinh hoa đạo đức của phương Tây đặc 
biệt là tư tưởng đạo đức của Mác - Ăngghen, 
Lênin cũng như những tấm gương đạo đức 
trong sáng mà các ông đã để lại, từ đó đề xuất 
những tư tưởng đạo đức trong thời đại mới. 
Đạo đức do Hồ Chí Minh đề xướng và cùng 
với Đảng dày công xây dựng là đạo đức mới, 
đạo đức cách mạng. Đó là đạo đức mang bản 
chất của giai cấp công nhân, kết hợp với truyền 
thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa 
đạo đức của nhân loại, là những chuẩn mực 
đạo đức của những người cộng sản về chân, 
thiện, mỹ nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của 
những người cộng sản với nhau, với tổ chức và 
với nhân dân lao động. Đó còn là đạo đức 
không phải vì danh lợi cá nhân mà vì lợi ích 
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người và 
gọi là “đạo đức cách mạng”, vì là đạo đức được 
nảy sinh và phát triển trong cách mạng, phục 
vụ cách mạng, đó là đạo đức mà người cách 
mạng cần phải có... 

2. Sự ra đời của đạo đức cách mạng 
như là kết quả tất yếu của tiến trình vận 
động lịch sử. 

Về nguồn gốc ra đời của đạo đức đã có 
nhiều quan điểm khác nhau, nhưng khác với 
các quan điểm duy tâm và tôn giáo, đạo đức 
học Mác - Lênin là một khoa học duy vật và 
biện chứng về đạo đức. Trong lịch sử phát triển 
của đời sống đạo đức xã hội luôn luôn có sự 
phát sinh, phát triển, hoàn thiện và diệt vong 
của các hệ thống đạo đức. Một kiểu (hay một 
dạng) đạo đức nào đó xuất hiện, đến một lúc nó 
lại bị thay thế bởi một kiểu đạo đức khác. Đến 
lượt mình, kiểu đạo đức mới xuất hiện này lại 
bị một kiểu đạo đức khác phủ định… Quá trình 
đó tạo nên dòng chảy liên tục của sự phát triển 
đạo đức. Lịch sử xã hội loài người đã, đang và 
sẽ trải qua năm hình thái kinh tế - xã hội, tương 
ứng với nó là năm kiểu hình thái ý thức đạo 
đức xã hội khác nhau: Đạo đức của xã hội cộng 
sản nguyên thủy, đạo đức của xã hội chiếm 
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hữu nô lệ, đạo đức của xã hội phong kiến, đạo 
đức của xã hội tư bản và đạo đức của xã hội 
cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Từ đó, có thể khẳng định sự 
ra đời của đạo đức cách mạng như là kết quả 
tất yếu của tiến trình vận động lịch sử, lịch sử 
của xã hội loài người. 

Theo quan niệm duy vật về lịch sử của 
đạo đức học Mác - Lênin, đòi hỏi chúng ta khi 
nghiên cứu một kiểu đạo đức nào đó, phải dựa 
trên cơ sở kinh tế - xã hội. Bởi lẽ, bản chất của 
đạo đức không phải là những cái gì có sẵn, 
hoặc thiên định. Nếu không có con người và xã 
hội loài người thì chẳng có đạo đức nào cả. 
Đạo đức chính một hình thái ý thức xã hội, ý 
thức đạo đức nảy sinh, tồn tại và phát triển là 
do nhu cầu của đời sống xã hội; trên cơ sở đời 
sống vật chất xã hội, do đời sống vật chất cũng 
như những mâu thuẫn của đời sống vật chất 
quy định; là sản phẩm của lịch sử, của hoạt 
động, giao tiếp giữa người với người. Sự phát 
sinh, phát triển và hoàn thiện của đạo đức được 
quy định bởi sự phát sinh, phát triển và hoàn 
thiện của tồn tại xã hội của con người và ngay 
chính của bản thân con người. Chính vì vậy mà 
“ngay từ đầu ý thức (trong đó có đạo đức - tác 
giả) đã là sản phẩm của xã hội và vẫn là như 
vậy chừng nào con người còn tồn tại”. Ở đây 
chúng ta hiểu xã hội là “sản phẩm của sự tác 
động lẫn nhau giữa người với người”. Do vậy, 
chúng ta hiểu ý thức nói chung và đạo đức nói 
riêng là sản phẩm của “sự tác động lẫn nhau 
giữa người với người”. Sự tác động lẫn nhau 
này là hệ quả của hoạt động vật chất và hoạt 
động tinh thần, của hoạt động thực tiễn và hoạt 
động nhận thức của con người.  

Khẳng định lại lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lênin dưới một cách thức diễn đạt khác, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Cách 
sản xuất và sức sản xuất phát triển và biến đổi 
mãi, do đó mà tư tưởng của người, chế độ xã 
hội, v.v..., cũng phát triển và biến đổi. Chúng ta 
đều biết từ đời xưa đến đời nay, cách sản xuất 
từ chỗ dùng cành cây, búa đá phát triển dần 
đến máy móc, sức điện, sức nguyên tử. Chế độ 
xã hội cũng phát triển từ cộng sản nguyên thủy 
đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến 
chế độ tư bản chủ nghĩa và ngày nay gần một 

nửa loài người đang tiến lên chế độ xã hội chủ 
nghĩa và chế độ cộng sản chủ nghĩa. 

Sự phát triển và tiến bộ đó không ai ngăn 
cản được. 

Từ khi có chế độ của riêng thì xã hội chia 
thành giai cấp, giai cấp bóc lột và giai cấp bị 
bóc lột, do đó có mâu thuẫn xã hội, có đấu 
tranh giữa các giai cấp và từ đó, người nào 
cũng thuộc vào hoặc giai cấp này hoặc giai cấp 
khác, không ai có thể đứng ngoài giai cấp. 
Đồng thời, mỗi người đại biểu cho tư tưởng 
của giai cấp mình”.  

Từ cách diễn đạt trên, chúng ta hiểu được 
rằng, “Phương thức sản xuất đời sống vật chất 
quyết định các quá trình sinh hoạt xã hội, chính 
trị và tinh thần nói chung. Không phải ý thức 
của con người quyết định tồn tại của họ; trái 
lại, tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của 
họ”, “phải xuất phát từ chính ngay sự sản xuất 
vật chất ra đời sống trực tiếp để xem xét quá 
trình hiện thực của sản xuất và hiểu hình thức 
của sự giao tiếp gắn liền với phương thức sản 
xuất ấy và do phương thức sản xuất ấy sản sinh 
ra - tức là xã hội công dân ở những giai đoạn 
khác nhau của nó - là cơ sở của toàn bộ lịch sử; 
rồi sau đó phải miêu tả hoạt động của xã hội 
công dân trong lĩnh vực sinh hoạt của Nhà 
nước, cũng như xuất phát từ xã hội công dân 
mà giải thích toàn bộ những sản phẩm lý luận 
khác nhau và mọi hình thái ý thức, tôn giáo, 
triết học, đạo đức, v.v..., và theo dõi quá trình 
phát sinh của chúng trên cơ sở đó; nhờ vậy mà 
tất nhiên có thể miêu tả được toàn bộ quá trình 
(và do đó cũng có thể miêu tả được cả sự tác 
động qua lại giữa những mặt khác nhau của 
quá trình đó)”. Luận điểm nổi tiếng này của 
C.Mác đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa 
và là chìa khóa để khám phá tất cả các hiện 
tượng xã hội, trong đó có đạo đức. Đồng thời, 
điều đó đã chứng minh cho đạo đức cách mạng 
ra đời không gì khác, đó chính là kết quả tất 
yếu của tiến trình vận động lịch sử. “Lịch sử 
chẳng qua chỉ là sự kế tiếp của những thế hệ 
khác nhau mà mỗi thế hệ đều lợi dụng những 
vật liệu, tư bản, sức sản xuất do tất cả các thế 
hệ trước truyền lại, do đó, mỗi thế hệ một mặt 
tiếp tục hoạt động đã được truyền lại nhưng 
trong những hoàn cảnh căn bản đã thay đổi căn 
bản, mặt khác nó thay đổi những hoàn cảnh cũ 
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bằng một hoạt động đã căn bản thay đổi”. “Là 
kết quả tất yếu của tiến trình vận động lịch sử” 
nghĩa là đạo đức cách mạng ra đời phải tuân 
theo quy luật khách quan, không phụ thuộc vào 
ý muốn của con người, bởi xét về mặt lịch sử, 
thì ngay cả khi chưa có sự xuất hiện của các 
tôn giáo lớn, loài người cũng đã biết hướng đến 
các giá trị đạo đức từ rất sớm, đạo đức thật sự 
là một đòi hỏi tất yếu của xã hội loài người, là 
sản phẩm của tình hình kinh tế của xã hội. Sức 
sản xuất vật chất của xã hội là yếu tố hoạt động 
nhất, biến đổi nhiều nhất, cách mạng nhất trong 
phương thức sản xuất; xét đến cùng, sự phát 
triển của sức sản xuất quyết định sự phát triển 
thay đổi của quan hệ sản xuất và sự chuyển 
biến từ hình thái xã hội này đến hình thái xã 
hội khác, đó là cơ sở nền tảng của xã hội. Vì 
vậy, khi quan hệ sản xuất phù hợp với lực 
lượng sản xuất, nó tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triển của lực lượng sản xuất và do vậy, 
thúc đẩy sự phát triển của xã hội; ngược lại, khi 
quan hệ sản xuất không còn phù hợp với lực 
lượng sản xuất, tức là giữa chúng đã xuất hiện 
mâu thuẫn, nó sẽ trói buộc, kìm hãm sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, cản trở sự phát 
triển của xã hội. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, mà biểu hiện về mặt xã hội là mâu 
thuẫn giữa giai cấp vô sản - đại diện cho lực 
lượng sản xuất đang lên và giai cấp tư sản - đại 
biểu cho quan hệ sản xuất thống trị, chỉ có thể 
được giải quyết thông qua một cuộc cách mạng 
xã hội mới - cách mạng vô sản. Như vậy, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là một quy luật tất yếu, 
xét cả từ phương diện lý luận lẫn phương diện 
thực tiễn, mà lịch sử phải trải qua trong tiến 
trình vận động, phát triển của mình. 

Ngoài ra, C.Mác và Ph.Ăngghen còn 
nhấn mạnh: Cách mạng vô sản “là tất yếu 
không những vì không thể lật đổ giai cấp thống 
trị bằng một phương thức nào khác mà còn vì 
chỉ có trong cách mạng giai cấp đi lật đổ giai 
cấp khác mới có thể quét sạch mọi sự thối nát 
của chế độ cũ đang bám chặt theo mình và trở 
thành có năng lực xây dựng cơ sở mới cho xã 
hội”.  

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, “đạo đức cách mạng” ra đời không chỉ 
từ sự thay đổi của “cách sản xuất và sức sản 

xuất”, mà còn xuất phát từ tính chất khó khăn, 
từ sự đòi hỏi tự nhiên của thực tiễn cách mạng 
Việt Nam: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội 
cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ 
vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng 
nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, 
gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và 
đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức 
cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được 
nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Như vậy, đạo 
đức cách mạng được hình thành trong quá trình 
“làm cách mạng”, xét về mặt chính trị - xã hội 
đó chính là cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, 
của cả dân tộc chống lại giai cấp địa chủ phong 
kiến, thực dân và với thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam, từ đạo đức giai cấp của giai cấp vô 
sản, đạo đức cách mạng biến thành quy luật 
đạo đức của toàn xã hội. 

Trong tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
còn khẳng định rằng: “Đạo đức cách mạng 
không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, 
rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, 
vàng càng luyện càng trong”. Chỉ với 39 từ 
trong một câu nói nhưng nội dung của nó có ý 
nghĩa rất lớn, góp phần phủ định nguồn gốc ra 
đời của đạo đức là từ “trên trời”, mang tính tự 
nhiên hay nói cách khác là đã loại bỏ quan 
điểm tôn giáo về nguồn gốc và bản chất của 
đạo đức. Từ đó góp phần khẳng định tính cách 
mạng của đạo đức mới. Sự hình thành của đạo 
đức cách mạng là cả một quá trình, đòi hỏi thời 
gian, luôn có sự biến chuyển về mặt lịch sử. 
Quá trình “đấu tranh, rèn luyện” đó thực chất 
cũng là bắt nguồn từ đời sống xã hội. Đời sống 
xã hội đó thay đổi lại góp phần bổ sung, “phát 
triển và củng cố” cho một nền đạo đức mới. 

3. Ý nghĩa 
Những động lực căn bản thúc đẩy xã hội 

phát triển như sức sản xuất, sự biến đổi của 
phương thức sản xuất, đấu tranh giai cấp cũng 
đã nói rõ quy luật phát triển của xã hội. Đồng 
thời, với việc chỉ ra nguồn gốc cho sự ra đời 
của đạo đức cách mạng là bắt nguồn từ những 
yếu tố trên, cho thấy, Hồ Chí Minh đã nghiên 
cứu chủ nghĩa Mác - Lênin một cách toàn diện. 
Thành quả đó của Người là những đóng góp rất 
to lớn cho sự phát triển của khoa học xã hội nói 
chung và sự phát triển đạo đức học nói riêng. 
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Theo thời gian, những lý luận đó vẫn còn 
nguyên giá trị, đó chính là sức sống của những 
tư tưởng tiến bộ. 

Nghiên cứu vấn đề trên của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thông qua tác phẩm “Đạo đức cách 
mạng”, giúp cho chúng ta có cái nhìn khách 
quan hơn, đi sâu vào bản chất hơn khi nhìn 
nhận các vấn đề của lịch sử cũng như việc nhìn 
nhận các xu hướng vận động, biến đổi phát 
triển của đạo đức. Hay nói cách khác, sau khi 
nghiên cứu vấn đề này chúng ta sẽ tiếp cận và 
lĩnh hội được phần nào phương pháp tư duy 
biện chứng của phép biện chứng duy vật. Đây 
là những yếu tố rất quan trọng, phục vụ một 
cách đắc lực cho cuộc sống cũng như trong quá 
trình nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu vấn đề nguồn gốc ra đời đạo 
đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
chúng ta thấy rằng yếu tố đầu tiên thúc đẩy lịch 
sử nói chung và cho sự ra đời đạo đức cách 
mạng nói riêng đó chính là sản xuất, vả lại lực 
lượng sản xuất cũng như kinh tế đóng vai trò 
rất lớn, đó là nguyên nhân, là cội nguồn gốc rễ 
cho các động lực lịch sử khác nảy sinh (tư 
tưởng cũng nảy sinh từ điều kiện kinh tế cụ thể, 
khoa học phát triển cũng phục vụ cho kinh tế, 
mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp cũng 
vì lợi ích kinh tế…). Vì vậy trong nghiên cứu 
chúng ta phải biết đặt vấn đề vào trong hoàn 
cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế cụ thể mà vấn 
đề đó nảy sinh để từ đó thấy được bản chất của 
vấn đề. 

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
một lần nữa giúp chúng ta thấy được mâu 
thuẫn bên trong xã hội, mâu thuẫn giữa các giai 
cấp khác nhau về lợi ích kinh tế đó là tất yếu, 
do đó đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội xảy 
ra sớm hay muộn đó cũng là tất yếu khách 
quan. Và xu hướng chính của lịch sử là xu 
hướng phát triển vì vậy xã hội loài người luôn 
luôn hướng tới tiến bộ xã hội, điều này đã cổ 
vũ cho tất cả chúng ta - những người công dân 
Việt Nam đang theo đuổi công cuộc xây dựng 
một nền đạo đức mới rằng cuộc cách mạng đó 
chắc chắn sẽ thành công. 

Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường mở 
cửa, đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội 
không chỉ là đấu tranh vũ trang mà đó còn là 
cuộc đấu tranh của khoa học và kinh tế. Cuộc 

đấu tranh này tuy không có vũ khí như gươm 
giáo, súng đạn, không đổ máu nhưng đó cũng 
là cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt và tàn khốc. 
Sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản sẽ khuếch 
trương sự thống trị của một số ít nhà tư sản, 
nhưng đồng thời sự thắng thế đó sẽ đẩy nhân 
loại đi vào con đường tha hóa, con người sẽ 
phải chịu khuất phục, phải chịu sự tác động, 
điều phối của chính những máy móc, những 
sản phẩm mà họ làm ra. Và vì vậy, thay vì một 
số người phải bị chết trên chiến trường vì vũ 
khí thì ở đây cả nhân loại sẽ bị chết dần chết 
mòn bởi chính sự tha hóa, đặc biệt là sự tha hóa 
về đạo đức. Bởi vậy, vô sản phải đoàn kết lại 
để đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản, phải 
đấu tranh ở tất cả các mặt trận đặc biệt là mặt 
trận kinh tế, mặt trận văn hóa đạo đức để giành 
lại quyền lợi và tự do cho chính mình và cho 
toàn thể nhân loại. Sự thắng lợi đó sẽ là động 
lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy lịch sử bước sang 
một thời kỳ mới, thời kỳ văn minh, tiến bộ. 

Lênin đã căn dặn: “Cách mạng phải biết 
tự bảo vệ mình”. Hiện nay, nước ta đang đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động 
hội nhập kinh tế với thế giới ngày càng sâu 
rộng, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, cũng 
có cả những khó khăn và thách thức. Trong bối 
cảnh đó, Đảng ta phát động Cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” chính là một biện pháp “tự bảo vệ” 
mình. Tại sao nói như thế? Bởi tư tưởng đạo 
đức Hồ Chí Minh thật sự đã trở thành bộ phận 
quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là 
động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân 
ta phát huy nội lực, vượt qua thách thức khó 
khăn để tiến lên. Và đặc biệt hơn, học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức của Người sẽ giúp 
mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng có sự 
chuyển biến trong nhận thức và hành động, từ 
đó sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái “có 
tính nghiêm trọng” về đạo đức, lối sống, giữ 
vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của 
Đảng. 

 

Nguyễn Thị Việt Hà  
(Học tập và làm theo tư tưởng  

đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm  
“Đạo đức cách mạng” - 1958.-H.: Chính trị 

Quốc gia, 2013)
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NGƯỜI CÁCH MẠNG PHẢI CÓ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
 

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, đã để lại một di sản đồ sộ về đạo đức cách mạng, 
trong đó Người viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, ký bút danh Trần Lực, đăng lần đầu 
trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), số 12, năm 1958; đến nay là tròn 60 năm. 
Đây là tác phẩm có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn. 

Sau Hiệp định Geneve, miền Bắc được giải phóng, còn ở miền Nam, cuộc đấu tranh vẫn tiếp 
tục. Trong những năm miền Bắc khôi phục kinh tế, bước đầu cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất 
cho chủ nghĩa xã hội, tâm trạng thời bình, biểu hiện suy thoái và cá nhân chủ nghĩa của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên đã không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà là căn bệnh, trở thành nguy cơ của một đảng 
cầm quyền. 

Sớm tiên liệu được tình hình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, 
khẳng định vai trò quan trọng của đạo đức cách mạng, đồng thời chỉ rõ kẻ thù, những nguy cơ của 
đạo đức cách mạng, cũng như các biện pháp để ngăn ngừa, sửa chữa căn bệnh đó. Người chỉ rõ: 
“Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó 
cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ”. Vì vậy, 
“người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách 
mạng vẻ vang”. 

Người cũng khẳng định những nội dung cốt lõi nhất của đạo đức cách mạng mà mỗi cán bộ, 
đảng viên cần phải tu dưỡng, rèn luyện mới đạt được. Tựu trung là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh 
cho Đảng, cho cách mạng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Đó là điều chủ chốt nhất, 
căn cốt nhất, phải trở thành mục tiêu lẽ sống ở đời và làm người của mỗi đảng viên, cán bộ. Phải ra 
sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; 
đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích cá nhân. Hết lòng, hết sức 
phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức 
học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng, cải tiến 
công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ. Cán bộ, đảng viên phải hòa mình với quần 
chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, tuyên 
truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng. 

Trong tác phẩm này, Hồ Chí Minh cũng khái quát thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, bao 
gồm: Các quan hệ đối với mình, đối với người và đối với công việc; đồng thời nhấn mạnh, xây 
dựng đạo đức cách mạng phải gắn liền với chống chủ nghĩa cá nhân... 

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất…, 
đồng thời, Người còn tiêu biểu cho một nền đạo đức mới, đạo đức mác-xít mang nhân tính sâu sắc 
và tinh thần xả thân quên mình. Trong tư tưởng của Người, không thể có một đảng luôn trong 
sạch, vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng 
đất nước giàu mạnh…, nếu không có một đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng luôn thấm nhuần sâu 
sắc tinh thần đạo đức cách mạng. 

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” không chỉ là lời nhắn gửi, là khát vọng của Người về việc 
rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, đó còn là thông điệp, là lý luận của 
Người về xây dựng một đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ cách mạng 
mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. 

Từ mong muốn về một đảng cách mạng phải bao gồm những người ưu tú, tài đức vẹn toàn, 
theo Hồ Chí Minh, để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là danh dự và lương tâm 
của dân tộc, tất yếu phải tránh được ba nguy cơ tiềm ẩn: Sai lầm về đường lối; sa vào chủ nghĩa cá 
nhân; tự đánh mất mình và rời xa quần chúng. Đảng cũng phải chăm lo xây dựng về trí tuệ và đạo 
đức để vươn lên ngang tầm nhiệm vụ lịch sử được giao phó. 

Người nhấn mạnh, Đảng không chỉ lãnh đạo sự nghiệp cách mạng bằng đường lối, chủ 
trương đúng, Đảng còn lãnh đạo cách mạng bằng sự mực thước và nêu gương của đội ngũ cán bộ, 
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đảng viên. Vì vậy, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, hướng lòng mình 
đến chí công vô tư chính là “một cách tốt nhất để xây dựng Đảng”, thiết thực làm cho Đảng xứng 
đáng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc. 

Đạo đức cách mạng không chỉ là tâm nguyện của Người đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên 
của Đảng, đó còn là một nhiệm vụ, một yêu cầu bức thiết của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, để Đảng luôn trong sạch vững mạnh, lãnh đạo cách mạng và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đó 
cũng là ý nghĩa, giá trị to lớn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công cuộc xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh trong tình hình hiện nay. 

Sinh thời, Hồ Chí Minh sống thanh cao, giản dị, không có gì là của riêng. Gia đình của 
Người là nhân dân, là Đảng và Tổ quốc. Những điều Người huấn thị và gương mẫu thực hiện, 
được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ngưỡng mộ, làm theo. Người đã đi xa, nhưng những 
điều Người nói, những việc Người làm, những điều tâm huyết và chỉ dẫn quý báu mà Người gửi 
gắm trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” 60 năm trước vẫn còn mãi và luôn mang tính thời sự. 

Ôn lại, học tập và làm theo di huấn của Người, mỗi chúng ta thêm thấm nhuần sâu sắc lời 
Người căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện 
bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện 
càng trong”. 

 

                                                                                                        PGS, TS Phạm Ngọc Anh 
                                                                                                           (sknc.qdnd.vn - Ngày 09/02/2018) 

  

 
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH  

VỀ TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
  

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng, của dân tộc Việt Nam trước 
khi đi xa đã để lại cho muôn đời sau những di sản tinh thần vô giá, đó là “tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Điều đó được thể hiện rất rõ qua các bút tích của Người. Cách đây gần 60 
năm, tháng 12/1958, trước tình hình mới của cách mạng, với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết 
tác phẩm “Ðạo đức cách mạng” in trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Bài báo quan 
trọng này được Nhà xuất bản Sự thật in thành sách và phát hành ngay sau đó. Trong tác phẩm này, 
Bác viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ 
hàng ngày mà phát triển và củng cố”.  Ở Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức luôn gắn với hành vi đạo 
đức, lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau. Dù là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc nhưng Bác 
vẫn thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, tự mình nêu tấm gương đạo đức cách mạng trong mọi hoàn 
cảnh, kể cả những lúc gian khổ, tù đày. Đúng như Bác đã nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị 
hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng - một trong những học 
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Hồ Chí Minh vừa là một nhà đạo đức học, 
vừa là biểu tượng toàn vẹn của đạo đức cách mạng… Ở Người tỏa ra hào quang của một cuộc đời 
cao thượng, một tâm hồn trong sáng xưa nay hiếm”. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam suốt đời học tập và noi theo. 

Bàn về luận điểm của Người: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu 
tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố”. Theo quan niệm Hồ Chí Minh, đạo 
đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn yêu 
thương con người, sống có tình nghĩa và có tinh thần quốc tế trong sáng. Theo Người đạo đức cách 
mạng là cái gốc của nhân cách, là nền tảng của người cách mạng. Người viết: “cũng như sông thì 
có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 
Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo 
được nhân dân”. Tuy nhiên Người khẳng định, đạo đức không phải “từ trên trời sa xuống”, không 
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phải là thứ có sẵn, tự nhiên xuất hiện trong mỗi con người mà “Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ 
hàng ngày mà phát triển và củng cố”. Thực tế cho thấy tư tưởng, chủ nghĩa cá nhân thường xuyên 
ẩn nấp trong mỗi con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian 
giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc, mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn 
lên dốc. Chính vì thế chủ nghĩa cá nhân chính là kẻ thù của đạo đức cách mạng. Cuộc sống “thời 
bình” trong những năm qua đã làm không ít người lầm tưởng rằng cách mạng đã thành công, do đó 
mà để “chủ nghĩa cá nhân chớm nở”. Bên cạnh những người vẫn thường ngày rèn luyện đạo đức 
cách mạng, đã có không ít người thoái hóa, biến chất, chỉ lo hưởng thụ, nghỉ ngơi, sống vì lợi ích 
của cá nhân mình, họ muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng... Họ quên rằng “tiêu chuẩn 
số một của người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, do đó tinh 
thần đấu tranh và tính tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của người 
cách mạng cũng kém sút, sự tiên phong gương mẫu của họ cũng không còn. Điều đó giúp chúng ta 
càng thấm thía hơn lời dạy của Bác: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ 
đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca 
ngợi nếu lòng dạ không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chính vì vậy muốn có đạo đức 
cách mạng, mỗi người cần phải kiên quyết “đấu tranh” chống lại chủ nghĩa cá nhân, những biểu 
hiện suy thoái về đạo đức, phải “rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố” để mỗi cán 
bộ, đảng viên, mỗi người luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cách mạng theo phong cách Hồ Chí 
Minh. 

Xét thực tế hiện nay, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ vai trò và giá trị to 
lớn trong việc tu dưỡng, đấu tranh, rèn luyện hình thành nhân cách và đạo đức của mỗi con người.  
Lịch sử đất nước Việt Nam hẳn sẽ không quên những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng  
của cán bộ và Đảng ta như các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, 
Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai... đã hy sinh cả tính mạng cho sự nghiệp cách mạng. 

Và ngày nay những tấm gương tiêu biểu cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh ngày càng lan tỏa với những cái tên rất dung dị, đời thường như: Ông Trần Hữu Hậu, Bí 
thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh); anh Trần Tấn Phú, 
ấp trưởng ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang); sư cô Thích nữ Lệ Viên, 
trụ trì chùa Phổ Giác (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Dương Kim Hảo (quê ở Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang) - học sinh lớp 10 và Trung tá Hoàng Trọng Hiệp, Phó trạm trưởng Trạm 
Biên phòng Bến Đá (Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và còn nhiều cái tên khác nữa.  Họ là 
những “viên ngọc sáng” giữa đời thường, họ là minh chứng cho câu nói của Bác “ngọc càng mài 
càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. 

Tuy nhiên bên cạnh những tấm gương tiêu biểu cho việc đấu tranh, rèn luyện đạo đức cách 
mạng, có một bộ phận không nhỏ những người còn có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo 
đức, mất hết nhân cách, lòng yêu thương con người khi ra tay tàn sát chính dân tộc mình gây nên 
những thảm án nhức nhối tâm can và lương tri mỗi con người, hay những người lợi dụng chức 
quyền mà tham ô tài sản của công, tiếp tay cho những kẻ xấu… Đây có thể coi là những minh 
chứng góp phần làm rõ thêm cho luận điểm của Người: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời 
sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố”. 

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đạo đức cách 
mạng” song những điều Người tâm huyết, những chỉ dẫn kịp thời của Người vẫn còn lại mãi với 
thời gian. Ôn lại những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong thời điểm 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng chính là tự răn mình, tự nhắc nhở mình để mỗi đảng viên và 
cán bộ, mỗi người phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 

                                                                                      (hocvalamtheobac.vn - Ngày 19/5/2018) 
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 BỐI CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG  

CỦA TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG”  
 

I. Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam 

1. Bối cảnh lịch sử thế giới 
Vào cuối những năm 50 của thế kỷ XX, phong trào cách mạng thế giới có những bước phát 

triển mới, nhưng đồng thời lại xuất hiện những diễn biến phức tạp. Trong khi phong trào giải 
phóng dân tộc phát triển như vũ bão thì phong trào công nhân lại tạm thời lắng xuống ở các nước 
tư bản phát triển và đặc biệt, trong những năm 1956 - 1957, ở một số nước xã hội chủ nghĩa đã xảy 
ra một loạt những cuộc khủng hoảng chính trị với những sai lầm trong đường lối cải tạo xã hội  chủ 
nghĩa và xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Những sai lầm này đã tạo điều kiện cho kẻ 
thù lợi dụng chống lại chủ nghĩa xã hội, mà tiêu biểu là cuộc bạo động ở Hunggari năm 1956.  

 Mặt khác ở Liên Xô, Xtalin nắm quyền trong giai đoạn này, Xtalin sùng bái cá nhân đến 
tuyệt đối. “Sự sùng bái cá nhân đã dẫn đến việc sử dụng những nguyên tắc sai lầm trong công tác 
đảng và sinh hoạt kinh tế. Nó đã đem lại những hậu quả như xâm phạm nặng nề dân chủ trong nội 
bộ đảng và Xô-viết, tạo ra tổ chức hành chính tê liệt, dẫn đến những đường lối lệch lạc đủ thứ: Che 
giấu thiếu sót, tô son điểm phấn sự thật. Trong dân chúng, có đầy rẫy những kẻ nịnh hót, bợ đỡ, 
chuyên nghề lừa phỉnh và đánh lạc hướng”. Trong đảng “nhiều đảng viên dè dặt trong công việc, 
trở nên quá thận trọng trong lời nói và việc làm, sợ mọi thứ đổi mới. Họ sợ ngay cả cái bóng của 
mình và kém hẳn sáng kiến trong công tác”. Ngay cả trong những cuộc hội thảo nhỏ, các cán bộ 
đảng cũng đọc những bài diễn văn viết sẵn, kết quả “đem lại hiểm họa: Công tác đảng và Xô-viết 
trở nên hình thức, toàn thể bộ máy tổ chức bị quan chế hóa”. Chính điều này đã ảnh hưởng rất lớn 
đến các đảng cộng sản khác. Do đó, tại Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên Xô ngày 
25/2/1956, Khơrútsốp đã có bản báo cáo mật về Xtalin. Bản báo cáo vạch trần những sai lầm và 
những tội ác của Xtalin. Trên cơ sở đó, Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Liên Xô đưa ra nghị 
quyết về việc xóa bỏ hậu quả của tệ sùng bái cá nhân. Lợi dụng các nghị quyết này để phá hoại sự 
thống nhất của các đảng cộng sản và công nhân, ở một số đảng cộng sản, bọn xét lại hữu khuynh 
cũng ra sức hoạt động, lợi dụng việc chống sùng bái cá nhân để bôi nhọ tất cả những thành quả của 
việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, đòi xét lại nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin. Như thế, nhiều vấn đề quan trọng đang đặt ra trước phong trào cộng sản 
quốc tế trong khi Cục Thông tin quốc tế - cơ quan tiếp xúc duy nhất giữa các đảng cộng sản và 
công nhân, đã chấm dứt hoạt động từ tháng 4/1956. Là một người cộng sản chân chính, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trăn trở, băn khoăn trước thực trạng này và đây cũng là một trong những lý do Người 
viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” (1958). 

2. Bối cảnh lịch sử Việt Nam  
Ở miền Bắc, mặc dù thực dân Pháp rất ngoan cố, nhưng do tinh thần đấu tranh kiên quyết 

của nhân dân ta, nên đến ngày 10/10/1954 tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội và ngày 
16/5/1955, toàn bộ quân đội viễn chinh Pháp đã phải rút khỏi miền Bắc. Ngay sau khi hòa bình lập 
lại, nhân dân miền Bắc khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiến hành 
thực hiện các nhiệm vụ còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ nhằm tạo tiền đề đưa miền Bắc từng 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.  

GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA 

TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” 
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 Sau 3 năm tiến hành, cuộc cải cách đã phân chia lại ruộng đất công bằng cho đa số nông 
dân miền Bắc, xóa bỏ giai cấp địa chủ phong kiến. Tuy nhiên, việc áp đặt giáo điều các biện pháp 
dập khuôn từ cải cách ruộng đất của Trung Quốc đã gây ra nhiều phương hại và tổn thất. Cuộc cải 
cách và đấu tố này đã gây ra không khí căng thẳng tại nông thôn miền Bắc lúc ấy, gây tác hại đến 
sự đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng tới niềm tin của một tầng lớp nhân dân với Đảng Lao động Việt 
Nam. Mặt khác, có không ít cán bộ, đảng viên trong chiến tranh có công, đến khi hòa bình lập lại, 
do không vượt qua khỏi cám dỗ của vật chất nên trở thành người có tội với Đảng và nhân dân, thực 
trạng này báo hiệu sự xuống cấp của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên lúc bấy giờ. 

 Ở miền Nam, lợi dụng sự thất bại và khó khăn của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã nhảy vào 
để thay chân Pháp nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Để 
thực hiện âm mưu nói trên, trước khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 7/7/1954, Mỹ đã đưa 
Ngô Đình Diệm về Sài Gòn làm Thủ tướng Chính phủ bù nhìn thay Bửu Lộc. Ngày 17/7/1955, 
theo chỉ đạo của Mỹ, Diệm tuyên bố không hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước và 
ngày 23/10/1955 đã tổ chức cái gọi là “trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm 
lên làm Tổng thống.  

 Sau khi dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ - Diệm đã liên tiếp mở các cuộc hành 
quân càn quét để bình định miền Nam, áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, chia cắt lâu dài đất nước 
ta. Thực chất, đây là một cuộc chiến tranh đơn phương đẫm máu chống lại nhân dân miền Nam 
trong tay không có vũ khí. Với chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, loại cộng sản ra ngoài vòng 
pháp luật để trừng trị, và với khẩu hiệu “thà giết nhầm hơn bỏ sót”, chúng thẳng tay đàn áp tất cả 
các lực lượng chống đối. Chỉ tính đến cuối năm 1955, hàng chục vạn cán bộ, đảng viên và quần 
chúng cách mạng đã bị bắt và bị giết hại. Cuối năm 1958, Xứ ủy Nam Bộ chỉ đạo cho các liên tỉnh 
ủy không được hoạt động vũ trang, cho phần lớn cán bộ, đảng viên tạm ngừng hoạt động hoặc đổi 
địa bàn hoạt động để giữ gìn lực lượng, một bộ phận ra hoạt động hợp pháp lâu dài. Các tỉnh Long 
An, Kiến Phong, Kiến Tường tuy vẫn duy trì lực lượng vũ trang nhưng không còn hoạt động mà 
rút vào căn cứ Đồng Tháp hoặc biên giới Campuchia sinh sống. Những người đổi địa bàn hoạt 
động bị bắt hơn phân nửa, một số khác mất tinh thần, bỏ công tác. Khoảng 700 người ra trình diện. 
Một số chấp nhận ly khai cộng sản được tha bổng, số còn lại bị tống giam. Số còn hoạt động nhiều 
người bị mất tinh thần, giảm liên hệ với quần chúng, giảm hoạt động tuyên truyền. Nhìn chung đến 
cuối năm 1958, sau 2 năm thực hiện chủ trương dùng đấu tranh chính trị kết hợp với chiến tranh du 
kích, tổng khởi nghĩa giành chính quyền, những người cộng sản thiệt hại nặng, phong trào đấu 
tranh của họ đi xuống.                                                                            

 Như vậy, trong những năm miền Bắc khôi phục kinh tế, văn hóa xã hội, hàn gắn vết thương 
chiến tranh, bước đầu cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, biểu hiện suy thoái 
đạo đức và cá nhân chủ nghĩa của đội ngũ cán bộ đảng viên đã không dừng lại ở hiện tượng đơn lẻ, 
đó đã là căn bệnh, trở thành nguy cơ của một đảng cầm quyền. Hơn nữa, với chính sách tố cộng, 
diệt cộng của Ngô Đình Diệm ở miền Nam, tâm trạng thời bình, chán nản xuất hiện không chỉ 
trong nội bộ cán bộ, đảng viên mà cả trong nhân dân. Để khắc phục tình trạng trên và để giáo dục 
cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh cho ra đời tác  phẩm “Đạo 
đức cách mạng”. 

II. Chủ đề tư tưởng tác phẩm 
Nhận thức rõ tình hình mới của cách mạng, tháng 12/1958, dưới bút danh Trần Lực, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Ðạo đức cách mạng. Tác phẩm được in lần đầu trên Tạp chí Học 
tập (nay là Tạp chí Cộng sản), sau đó được Nhà xuất bản Sự thật (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 
ngày nay) in thành sách và phát hành ngay trong tháng 12/1958. Tuy cuốn sách mỏng, chưa đầy 20 
trang, nhưng  nội dung rất phong phú, cách viết súc tích, văn phong giản dị, dễ hiểu, chứa đựng 
những tư tưởng lớn về đạo đức mới - đạo đức cách mạng. 

 Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về vị trí, vai trò, nội dung của 
đạo đức cách mạng; trái ngược với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân; các biện pháp để tu 
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dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng. Giáo dục và thực hiện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. 

Mở đầu tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò sức mạnh của số đông, của tập 
thể, của xã hội, Người nhấn mạnh: Trong thời đại văn minh, mọi việc càng phải dựa vào lực lượng 
của tập thể, của xã hội. Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa 
tập thể, chủ nghĩa xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định phải tiêu diệt. Người cũng 
cho rằng khi xã hội xuất hiện giai cấp, cuộc đấu tranh giai cấp giữa những người bị bóc lột và 
những kẻ bóc lột, giữa “bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản và đế quốc” và “những tầng lớp người 
khác, nhất là công nhân và nông dân” ngày càng quyết liệt. Vì vậy, để giành lấy thắng lợi trong 
cuộc đấu tranh đó, người cách mạng cần phải có đạo đức cách mạng vì có đạo đức cách mạng thì 
khi gặp khó khăn gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... Có đạo đức cách mạng 
khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo 
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Trong phần này, Bác nêu một số tấm gương sáng  cán bộ Ðảng ta, 
như các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, 
Nguyễn Thị Minh Khai... đã hy sinh cả tính mạng cho sự nghiệp cách mạng. Ðó là những biểu 
hiện cụ thể, cao quý của đạo đức cách mạng. 

Phần tiếp theo của tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra khái niệm và phân tích các yếu tố 
nội hàm của “đạo đức cách mạng”. Theo Người, đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu 
tranh cho Ðảng, cho cách mạng. Ðó là điều chủ chốt nhất. 

Từ khái niệm đó, Người phân tích nội dung cụ thể của đạo đức cách mạng. 
Ðạo đức cách mạng là, phải luôn luôn thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. 

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên phải thật sự gương mẫu, lời nói phải đi đôi với việc làm, 
tư tưởng phải thống nhất với việc làm. Về nội dung này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phê phán 
rất quyết liệt: “... một số đảng viên, cán bộ đang còn xa xỉ, tham ô, lãng phí, không biết tiếc, biết 
tôn trọng của công, không biết thương tiếc của cải do mồ hôi, nước mắt đồng bào làm ra. Do đó 
mà đẻ ra xa xỉ. Lương bổng Chính phủ cấp cho chúng ta có hạn mà ta xa xỉ thì lấy tiền đâu? Ðã có 
cái áo rồi còn muốn hai ba cái như thế là lãng phí. Lại muốn mua thứ này thứ khác mà thiếu tiền 
sinh ra tham ô”. 

Ðạo đức cách mạng là, phải biết hy sinh cho sự nghiệp của Ðảng, của Tổ quốc và của dân 
tộc, coi đó là niềm vinh dự lớn. Không thể kể công với Ðảng. Có ít nhiều thành tích, thì họ muốn 
Ðảng “cảm ơn” họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh dự và địa vị. Họ đòi hưởng thụ. Nếu không thỏa 
mãn yêu cầu của họ thì oán trách Ðảng. Ðạo đức cách mạng là, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, 
tin dân, dựa vào lực lượng vô địch của nhân dân để lãnh đạo nhân dân chống lại mọi kẻ thù xâm 
lược, đói nghèo và lạc hậu.  

Do vậy, cần phải khắc phục tình trạng “... chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số đồng chí. 
Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không muốn học hỏi quần chúng mà chỉ 
muốn làm thầy quần chúng... Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh”. Dần dần họ bị chủ nghĩa cá 
nhân trói buộc, trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại. Họ phê bình người khác mà không 
muốn người khác phê bình họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một cách không thật thà, 
nghiêm chỉnh... Họ không lắng nghe ý kiến quần chúng, họ xem khinh những cán bộ ngoài Ðảng 
và kết quả tất yếu là quần chúng không tin, không theo và bỏ rơi họ. Do vậy, cần chống chủ nghĩa 
cá nhân. Tuy nhiên, theo Người: Ðấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không hề mâu thuẫn với bảo 
vệ lợi ích cá nhân, cũng không phải “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Ðiều này được bảo đảm bằng 
bản chất tốt đẹp của chế độ ta - đó là chế độ dân chủ, “bao nhiêu quyền lợi đều thuộc về nhân dân”. 
Người đưa ra quan điểm rõ ràng: Không ai có thể thỏa mãn rằng mình đã có, đã đủ đạo đức cách 
mạng, bởi vì: “Cách mạng tiến lên mãi, Ðảng tiến lên mãi. Cho nên người cách mạng cũng phải 
tiến lên mãi”. Người cách mạng muốn tiến lên phải không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức 
cách mạng, đồng thời phải gắn bó với phong trào, nghĩa là phải luôn sát thực tế, và phải luôn trau 
dồi lý luận Mác - Lênin. 
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 Kết luận tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, cần đấu tranh chống chủ nghĩa cá 
nhân, bởi nó là “kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”. Và muốn chiến thắng chủ nghĩa cá nhân 
phải tu dưỡng đạo đức cách mạng bởi: “Ðạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do 
đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng 
sáng, vàng càng luyện càng trong”. 

 Tóm lại, trong bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước tác phẩm Ðạo đức cách mạng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời, có tác dụng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên lúc 
bấy giờ và bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là tấm gương sáng, mẫu mực về đạo đức cách 
mạng. 

 Tác phẩm Ðạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời đã nửa thế kỷ, nhưng 
những nội dung, những vấn đề có tính nguyên tắc để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Ðảng, để chống 
chủ nghĩa cá nhân, thường xuyên thực hiện đạo đức cách mạng, để xây dựng một Ðảng vững 
mạnh, một chính quyền hướng về dân, một đội ngũ công chức xứng đáng là công bộc của dân... 
vẫn còn nguyên giá trị.  

 Trong tình hình hiện nay, khi chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hướng 
tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kiên quyết chống tham ô, quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí, là những nguy cơ cản trở sự phát triển của sự nghiệp cách mạng nước ta, tác phẩm 
Ðạo đức cách mạng không những có giá trị trong quá khứ mà còn có giá trị trong hiện tại.  

 

                                   Trịnh Thùy Lam - Lê Thị Bích Diễm 
                                     (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 

                                    qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” - 1958 .-H.: Chính trị Quốc gia, 2013)    
 

                                                  
  

GIÁ TRỊ LÝ LUẬN TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” - 1958 
 

Trong di sản Hồ Chí Minh để lại cho đời 
sau, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người 
là tài sản vô giá cho chúng ta học tập và noi 
theo, đặc biệt là cán bộ đảng viên của Đảng. Từ 
khi chuẩn bị thành lập Đảng cho đến khi chuẩn 
bị cho chuyến đi xa về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề rèn 
luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ 
đảng viên của Đảng, để Đảng luôn trong sạch, 
vững mạnh, xứng đáng là đội tiền phong của 
giai cấp và dân tộc. Bởi vậy, Đảng đã làm tròn 
sứ mệnh lịch sử của mình, lãnh đạo nhân dân 
làm nên thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược. 

Sau Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc nước 
ta hoàn toàn được giải phóng, còn ở miền Nam 
- cuộc đấu tranh giải phóng vẫn còn tiếp tục. 
Hơn bao giờ hết, sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước càng 
đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao độ của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trong những năm 
miền Bắc khôi phục kinh tế, văn hóa xã hội, 
hàn gắn vết thương chiến tranh, bước đầu cải 

tạo và xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa 
xã hội, tâm trạng thời bình, biểu hiện suy thoái 
và cá nhân chủ nghĩa của đội ngũ cán bộ đảng 
viên đã không dừng lại ở hiện tượng đơn lẻ, đó 
đã là căn bệnh, trở thành nguy cơ của một đảng 
cầm quyền. Một số cán bộ thờ ơ với đạo đức 
cách mạng và mắc các khuyết điểm như: Muốn 
nghỉ ngơi, sợ gian khổ, ngại công việc khó, 
không ham học tập, thiếu cảnh giác, kém kỷ 
luật, muốn tiêu xài rộng rãi, thích phô trương, 
lãng phí, tham ô, hủ hóa, ghen tị địa vị, quan 
liêu, bao biện, không tin vào lực lượng quần 
chúng, v.v… 

Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức rõ những 
gian nan, trắc trở, những khó khăn phức tạp 
của chặng đường trước mắt, và sớm tiên liệu 
được tình hình, nên tháng 12/1958, dưới bút 
danh Trần Lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 
tác phẩm Ðạo đức cách mạng. Tác phẩm được 
in lần đầu trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí 
Cộng sản) số 12, sau đó được Nhà xuất bản Sự 
thật (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ngày 
nay) in thành sách và phát hành ngay trong 
tháng 12/1958. Tuy dung lượng ngắn, từ trang 
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600 đến trang 612 trong Hồ Chí Minh toàn tập, 
tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011; 
nhưng nội dung rất phong phú, cách viết súc 
tích, văn phong giản dị, dễ hiểu, chứa đựng 
những tư tưởng lớn về đạo đức mới - đạo đức 
cách mạng. 

Tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958) 
của Hồ Chí Minh là sự tiếp nối tư tưởng về đạo 
đức cách mạng được thể hiện trong các tác 
phẩm mà Người viết trước đó. Vì vậy, nó bao 
quát nhất những vấn đề cơ bản trong tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng - 
đạo đức mới, đạo đức xã hội chủ nghĩa: Về vị 
trí, vai trò của đạo đức cách mạng; nội dung 
của đạo đức cách mạng; những phẩm chất đạo 
đức cách mạng cơ bản; những nguyên tắc xây 
dựng đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức 
với mỗi người cách mạng.  

Trong tác phẩm này, những vấn đề cơ 
bản về đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh 
bổ sung, phát triển, hoàn thiện. Đó là sự kết 
hợp truyền thống đạo đức của dân tộc Việt 
Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt 
quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là 
sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo 
đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó 
là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những 
tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả 
phương Đông và phương Tây, mà Người đã 
tiếp thu có chọn lọc trong quá trình hoạt động 
cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng 
phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người. Do vậy, 
nó bổ sung và làm phong phú học thuyết Mác - 
Lênin ở lý luận về đạo đức cách mạng - đạo 
đức mới, đạo đức xã hội chủ nghĩa. 

Bàn về vai trò, vị trí của đạo đức cách 
mạng, mở đầu tác phẩm, Người khẳng định: Sự 
phát triển của các phương thức sản xuất, và sự 
tiến bộ của xã hội loài người từ chế độ cộng 
sản nguyên thủy đến chế độ cộng sản chủ 
nghĩa là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, 
cùng với sự phát triển của lịch sử, xã hội xuất 
hiện giai cấp, cuộc đấu tranh giai cấp giữa 
những người bị bóc lột và những kẻ bóc lột, 
giữa “bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản và đế 
quốc” và “những tầng lớp người khác, nhất là 
công nhân và nông dân” ngày càng quyết liệt. 
Vì vậy, để giành lấy thắng lợi trong cuộc đấu 

tranh đó, cách mạng nhất định phải do giai cấp 
công nhân và đội tiền phong của nó là đảng 
cộng sản lãnh đạo, vì đó là giai cấp tiên tiến 
nhất, giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật 
nhất và tổ chức chặt chẽ nhất. Điều này đã 
được lịch sử chứng minh. Từ đó, Người nhận 
thấy yêu cầu người cách mạng phải có đạo đức 
cách mạng làm nền tảng. Người viết: “Làm 
cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội 
mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó 
cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc 
đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức 
có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. 
Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng 
làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ 
cách mạng vẻ vang”. 

Đề cao vai trò của đạo đức cách mạng, 
Người nhấn mạnh: Người “có đạo đức cách 
mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, 
cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích 
chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, 
của dân tộc và của loài người mà không ngần 
ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân 
mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính 
mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu 
hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách 
mạng”. Đạo đức cách mạng giúp mỗi người 
khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ 
vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, 
“lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, không lo 
kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, 
không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ 
hóa, v,v... 

Trong tác phẩm này, nội dung của đạo 
đức cách mạng cũng được Người tiếp tục làm 
rõ. Theo Người, thực sự “quyết tâm suốt đời 
đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”; luôn “đặt 
lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên 
trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình, 
v.v... ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, 
luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để 
nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của 
mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”. Người 
nhấn mạnh: “Đạo đức cách mạng là vô luận 
trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu 
tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, 
sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất 
phục, không chịu cúi đầu”. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng mỗi 
người cách mạng phải hiểu sâu sắc: Đảng ta là 
một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ 
nhất của giai cấp công nhân, đồng thời là người 
lãnh đạo cách mạng. Cán bộ, đảng viên phải 
nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử vừa cải tạo thế 
giới và nhiệm vụ tự cải tạo bản thân mình. Vì 
vậy, Người nêu rõ: Trong bối cảnh nhân dân 
miền Bắc tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gian 
khổ tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời chi 
viện cho miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải 
phóng, hơn bao giờ hết, càng cần phải có 
những người cách mạng, thấm nhuần đạo đức 
cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô 
tư.  

Điểm mới trong tác phẩm này là Người 
đã phát hiện ra những trở lực đối với công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng 
thời Người đã đánh giá về tính chất và tác hại 
của từng trở lực. Người viết: “Kẻ địch gồm có 
ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ 
địch rất nguy hiểm. Thói quen và truyền thống 
lạc hậu cũng là kẻ địch to; nó ngấm ngầm ngăn 
trở cách mạng tiến bộ. Chúng ta lại không thể 
trấn áp nó, mà phải cải tạo nó một cách rất cẩn 
thận, rất chịu khó, rất lâu dài. Loại địch thứ ba 
là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn 
ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ 
dịp - hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi - để 
ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng minh của hai kẻ 
địch kia”. 

Quan điểm về những trở lực đối với công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
không chỉ là lý luận về vấn đề đạo đức cách 
mạng mà nó còn là sự tiếp cận của Người về 
vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì 
vậy, nó góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận 
về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Hồ Chí Minh. 

Tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958) 
đánh dấu bước phát triển mới trong tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm này, lần 
đầu tiên lý luận về chủ nghĩa cá nhân được 
Người khái quát một cách toàn diện. 

Mở đầu tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dành nói về lịch sử cuộc đấu tranh của con 
người với giới tự nhiên và lao động sản xuất để 
sinh tồn. Khẳng định vai trò sức mạnh của số 
đông, của tập thể, của xã hội, Người nhấn 

mạnh: Trong thời đại văn minh, mọi việc càng 
phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội. 
“Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với 
chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa tập thể, chủ 
nghĩa xã hội nhất định thắng, chủ nghĩa cá 
nhân nhất định phải tiêu diệt”.  

Người giải thích rất rõ, rất cụ thể, dễ hiểu 
về khái niệm chủ nghĩa cá nhân. Theo Người, 
chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi 
ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích 
chung của tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên 
hạ gầy. Chủ nghĩa cá nhân là “vết tích xấu nhất 
và nguy hiểm nhất của xã hội cũ”. Đó “là một 
thứ rất gian xảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành 
người ta đi xuống dốc”. Người cảnh báo: “Chủ 
nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách 
mạng, nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi, 
thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo 
đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ 
đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng”.  

Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, 
đảng viên: Một dân tộc, một Đảng và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn 
lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày 
mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, 
nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào 
chủ nghĩa cá nhân. Tiếp nối mạch tư tưởng về 
chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh nêu ra tác hại 
của chủ nghĩa cá nhân. Người xem nó là một 
thứ vi trùng mẹ, đẻ ra trăm thứ bệnh nguy 
hiểm: Quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, 
tham ô, lãng phí, v.v… trói buộc, bịt mắt 
những nạn nhân của nó, khuyến khích lòng 
tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân, không 
nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân. 
Đồng thời khẳng định: “chủ nghĩa cá nhân là 
một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội”. “Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch 
hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách 
mạng phải tiêu diệt nó”. Từ đó, Người kết luận: 
“Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách 
rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ 
nghĩa cá nhân”. 

Theo lối tư duy đó, Người đã chỉ ra biện 
pháp để đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 
Người nói rõ: Cách thức để gột rửa sạch những 
vết tích xấu xa của xã hội cũ, chống lại chủ 
nghĩa cá nhân là phải rèn luyện đạo đức cách 
mạng, phải thường xuyên, liên tục, ra sức học 
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tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Người 
quan niệm, trong mọi hoạt động cách mạng, dù 
đó là thời kỳ hoạt động bí mật, thời kỳ khởi 
nghĩa, thời kỳ kháng chiến, hay công cuộc xây 
dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội 
và đấu tranh thống nhất nước nhà, tất cả đều là 
những trường học rất tốt cho chúng ta rèn 
luyện đạo đức cách mạng. 

Hồ Chí Minh quan niệm người cách 
mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng 
mới mong hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang 
của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội. Để có đạo đức cách mạng thì phải loại 
trừ mặt trái của nó là chủ nghĩa cá nhân. Chủ 
nghĩa cá nhân là một kẻ thù nguy hiểm, ngăn 
cản chúng ta đấu tranh cho sự nghiệp cách 
mạng. Nếu không gạt bỏ được nó ra khỏi ý 
thức và hành động của chúng ta, thì chúng ta sẽ 
tự mình phá hủy sự nghiệp của mình. Đây 
chính là nỗi lo toan thường trực của Người. 

Lý luận về chủ nghĩa cá nhân cũng là 
một trong những cái mới và sáng tạo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khi nói chủ nghĩa xã hội. 
Người phát hiện một điểm rất quan trọng là, 
muốn đạt tới lý tưởng, mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta phải thường xuyên đấu tranh 
chống chủ nghĩa cá nhân. Theo Người, chủ 
nghĩa xã hội đối lập, xa lạ với chủ nghĩa cá 
nhân, nhưng không hề phủ nhận cá nhân; trái 
lại, tôn trọng cá nhân, lợi ích cá nhân, phát triển 
mọi năng lực cá nhân vì sự phát triển xã hội và 
hạnh phúc của con người nói chung. Người 
viết: “đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân 
không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. 
Mỗi người đều có tính cách riêng, sở trường 
riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia 
đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó 
không trái với lợi ích của tập thể thì không phải 
là xấu”. Đây là chiều sâu trong tư duy biện 
chứng, trong nhãn quan văn hóa, đạo đức của 
Người.  

Hơn 55 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết tác phẩm Đạo đức cách mạng, song 
những điều Người tâm huyết, những chỉ dẫn 
kịp thời của Người về những vấn đề có tính 
nguyên tắc để bảo đảm vai trò lãnh đạo của 
Ðảng, để chống chủ nghĩa cá nhân, thường 
xuyên thực hiện đạo đức cách mạng, để xây 
dựng một Ðảng vững mạnh, một chính quyền 
hướng về dân, một đội ngũ công chức xứng 
đáng là công bộc của dân... vẫn còn nguyên giá 
trị. Nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Người, chính là thấm nhuần sâu 
sắc lời Người căn dặn: “Đạo đức cách mạng 
không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, 
rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, 
vàng càng luyện càng trong”. 

Tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958) 
cùng với những tác phẩm khác của Hồ Chí 
Minh viết về đạo đức cách mạng đã đặt cơ sở 
lý luận để Đảng ta vạch đường lối xây dựng 
nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng - đạo 
đức xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân. 

Trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thì tác 
phẩm Ðạo đức cách mạng (1958) đã trở thành 
lý luận soi đường, chỉ đạo thực tiễn công tác 
xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng, làm cho 
Đảng ta xứng đáng là Đảng “đạo đức”, “văn 
minh” xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp 
và dân tộc. Hơn thế, cuốn sách còn thể hiện 
những tình cảm tha thiết của Bác Hồ đối với sự 
tiến bộ của cán bộ, đảng viên, với Ðảng và 
nhân dân lao động. 

 

Nguyễn Thị Nhàn - Võ Thị Diễm Lệ 
(Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức  

Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Đạo đức cách 
mạng” - 1958.-H.: Chính trị Quốc gia, 2013)

 

 
 

GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” - 1958 
 

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, trở về với “thế 
giới người hiền”. Khoảng thời gian đó chưa dài, nhưng đủ để sinh thành một thế hệ. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh không còn nữa nhưng những tư tưởng đạo đức, tấm gương mẫu mực của Người như vẫn 
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ở bên cạnh chúng ta, giáo dục, nhắc nhở chúng ta: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa 
xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng 
mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.  

55 năm đã qua đi từ khi Hồ Chí Minh chắp bút viết những dòng tâm huyết đó. Thời gian có 
thể làm lu mờ nhiều thứ, đồng thời cũng có thể làm cho nhiều giá trị trở nên tươi đẹp hơn, trong 
sáng hơn bởi chính bản chất cách mạng khoa học đúng đắn của nó. Tư tưởng đạo đức sáng ngời 
cũng như những lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đạo đức cách 
mạng” luôn nhắc nhở thế hệ sau những bài học thực tiễn vô cùng quý giá. 

1. Nhận thức đúng đắn vai trò của đạo đức cách mạng  
Chúng ta đều biết đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một người cộng sản mẫu mực, luôn 

kiên định trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ 
thời đại; là sự gặp gỡ giữa chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa quốc tế chân 
chính của giai cấp công nhân cách mạng. Đó là đạo đức của người chiến sỹ suốt đời đấu tranh, 
dâng hiến cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho lý tưởng và mục tiêu giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Có thể nói đạo đức Hồ Chí Minh là đạo 
đức cách mạng, đạo đức hành động vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Với Hồ Chí Minh, đạo 
đức đó nhất quán với ham muốn tột bậc của Người, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc 
lập, nhân dân được tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, được học hành, được sống một cuộc đời 
ấm no, hạnh phúc. 

Xuyên suốt cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò đạo đức cách mạng, coi 
đạo đức cách mạng như là gốc của cây, là 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 đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo 
được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, 
mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc 
gì?”. 

Tiếp tục nhận thức đó, qua tác phẩm này, Hồ Chí Minh thêm một lần khẳng định tầm quan 
trọng của đạo đức cách mạng đối với Đảng, đối với từng cán bộ, đảng viên cũng như đối với mỗi 
người dân. 

Đối với Đảng: 
Từ năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo sự 

nghiệp cách mạng của toàn dân tộc. Đến 1945, Đảng chính thức trở thành Đảng cầm quyền, lãnh 
đạo toàn dân tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đảng cũng là một bộ phận của xã hội, do đó, vai trò đạo đức cách mạng trong Đảng càng 
quan trọng hơn bao giờ hết. 

Chúng ta biết rằng làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất 
vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian 
khổ. Vì vậy, người cách mạng cần phải có đạo đức cách mạng, vì “sức có mạnh mới gánh được 
nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành 
được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Đề cao vai trò của đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh: Người có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt 
rè, lùi bước, vì lợi ích chung mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình, 
thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Đạo đức cách mạng giúp mỗi người khi gặp 
thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước 
thiên hạ, vui sau thiên hạ”, không lo kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, 
không kiêu ngạo, không hủ hóa, v.v... 

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, Người khẳng 
định: Đã có rất nhiều những người con ưu tú của Đảng như Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai… đã vì dân, vì Đảng mà oanh 
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liệt hy sinh, nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng, chí công vô tư, thực sự “quyết tâm suốt 
đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”; luôn “đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên 
trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình”, v.v… Đó thực sự là niềm tự hào của Đảng. 

Đối với cán bộ, đảng viên: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng mỗi người cách mạng phải hiểu sâu sắc: Đảng ta là một đội 

ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân, đồng thời là người lãnh đạo 
cách mạng. Cán bộ đảng viên phải nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử là vừa cải tạo thế giới và vừa tự 
cải tạo bản thân mình, vì vậy, Người cho rằng: Trong bối cảnh nhân dân miền Bắc tiến hành cuộc 
đấu tranh lâu dài, gian khổ tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời chi viện cho miền Nam tiếp tục 
cuộc đấu tranh giải phóng, hơn bao giờ hết, càng cần phải có những người cách mạng, thấm nhuần 
đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.  

Người nhấn mạnh: Đạo đức cách mạng “là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết 
tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất 
phục, không chịu cúi đầu”. Theo Người, lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự 
nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn đến quần chúng. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống khó khăn 
nào, người cán bộ đảng viên cũng phải kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, 
gương mẫu trước quần chúng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, phải 
ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân. Người kết luận: Đảng ta đại biểu cho lợi ích 
chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động. Đảng viên là người thay mặt Đảng, 
đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì vậy, lợi ích của người đảng 
viên phải ở trong chứ không thể ở ngoài lợi ích của Đảng, của giai cấp và “vô luận trong hoàn cảnh 
nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi 
ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng”. 
Bởi vì, “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là 
không”. “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc 
nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng”. 

Có thể nói, tác phẩm “Đạo đức cách mạng” chính là tài liệu quan trọng để nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức đồng thời để răn dạy, giáo dục, rèn luyện đạo đức cho mỗi người 
Việt Nam trong thời đại mới. 

2. Những nguy cơ đe dọa nền đạo đức cách mạng  
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc rằng, dù là tập 

thể của những con người tiên phong nhất, song Đảng cũng là một thực thể xã hội và mỗi cán bộ 
đảng viên của Đảng cũng là những con người cụ thể. Đặc biệt hơn, là một Đảng kiểu mới được xây 
dựng và phát triển ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, những cán bộ đảng viên của Đảng, vốn 
sinh trưởng trong xã hội cũ, nên thường mang trong mình hoặc nhiều, hoặc ít vết tích xấu xa của xã 
hội đó về tư tưởng, về thói quen... Đó là những “vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội 
cũ”. 

Hồ Chí Minh chỉ ra 3 loại kẻ địch: Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc - kẻ địch rất nguy hiểm. 
Thói quen và truyền thống lạc hậu - kẻ địch to, ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ. Loại địch 
thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi chúng ta. Nó chờ dịp - 
hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi - để ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng minh của hai kẻ địch kia. 
Đây thực sự là những nguy cơ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Trong ba kẻ địch đó, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân. 
Người chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi 
xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc”. Nguy hiểm hơn, chủ nghĩa cá 
nhân còn là một thứ vi trùng rất độc, do đó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm như: Bệnh tham 
lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh thiếu kỷ luật; óc hẹp hòi; óc thực 
dụng; óc lãnh tụ. Chủ nghĩa cá nhân là đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên 
trước lợi ích chung của dân tộc. Đó là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra nhiều chứng bệnh khác như: Tự 
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tư tự lợi, sợ khó sợ khổ, không yên tâm công tác; ham địa vị danh tiếng; lãng phí, tham ô; quan 
liêu, mệnh lệnh. Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với chủ nghĩa tập thể, nó là một kẻ địch hung ác của 
chủ nghĩa xã hội.  

Hồ Chí Minh nhận định: Cuộc sống “thời bình” của miền Bắc trong những năm qua đã làm 
không ít người lầm tưởng rằng cách mạng đã thành công, do đó mà để “chủ nghĩa cá nhân chớm 
nở”. Bên cạnh những người vẫn thường ngày rèn luyện đạo đức cách mạng, đã có không ít người 
thoái hóa, biến chất, chỉ lo yêu cầu hưởng thụ, nghỉ ngơi, lựa chọn công tác theo ý thích của cá 
nhân mình, muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng, v.v… Họ quên rằng “tiêu chuẩn số 
một của người cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”, do đó tinh 
thần đấu tranh và tính tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của người 
cách mạng cũng kém sút, sự tiên phong gương mẫu của họ cũng không còn. 

Quá trình đổi mới, dưới tác động của nhiều nhân tố, trước hết là từ mặt trái của nền kinh tế 
thị trường, đã làm cho chủ nghĩa cá nhân phát triển với những biểu hiện ngày càng phức tạp, lấn át 
những chuẩn mực đạo đức cách mạng ở cán bộ, đảng viên. Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng phải 
đặc biệt quan tâm đấu tranh chống lại những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng 
viên. Đại hội lần thứ VI của Đảng cho rằng khi đánh giá tình hình, thái độ của Đảng là: “nhìn 
thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Hội nghị Trung ương lần thứ V Khóa VI 
đã nghiêm khắc chỉ ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên khi đi vào 
đổi mới, đó là bệnh quan liêu, bàn giấy, xa rời quần chúng, xa rời thực tế, hống hách với nhân dân; 
sinh lòng thèm khát đồng tiền, sẵn sàng “chiếm công vi tư”, đục khoét của cải của nhân dân; sống 
buông thả, sa đọa, móc ngoặc và tiếp tay cho bọn làm ăn bất chính ngoài xã hội; cơ hội chủ nghĩa, 
sống vô nguyên tắc, chỉ biết luồn lọt, nịnh bợ để có danh lợi; không tự phê bình và phê bình trên 
tình đồng chí, hoặc là xuê xoa, nể nang, hoặc là lợi dụng để đả kích nhau, tạo ra phe phái gây mất 
đoàn kết nghiêm trọng. Phải chăng đâu đó trong sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay, vẫn 
còn tồn tại phổ biến tình trạng này? 

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thuận lợi 
và thành công thì những tiêu cực nảy sinh trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa đang đe dọa ngày 
càng nghiêm trọng. Chủ nghĩa cá nhân có nhiều điều kiện phát triển với những biểu hiện phức tạp, 
tinh vi. Nghị quyết Đại hội XI nhận định: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 
sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, 
những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp”. 
Chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên đang trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã 
hội nhưng chậm được phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoặc có ngăn chặn nhưng hiệu quả chưa 
cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện; ở một số cấp ủy 
việc giáo dục đạo đức, lối sống còn bị xem nhẹ hoặc hình thức. “Trong nội bộ, những biểu hiện xa 
rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”. 
Do thoái hóa về lý tưởng chính trị, biến chất về đạo đức, lối sống, để cho chủ nghĩa cá nhân phát 
triển đã làm ảnh hưởng xấu đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, gây trở ngại lớn đến sự nghiệp 
xây dựng và phát triển đất nước.  

Đảng ta xác định, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng được xem như một 
nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng và quyết định đến thành công của sự nghiệp 
cách mạng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước mắt của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đó cũng chính là tính thời sự cấp thiết của tác phẩm, là đòi hỏi 
khách quan của sự nghiệp cách mạng, đồng thời là yêu cầu thực tiễn mà tác phẩm “Đạo đức cách 
mạng” đặt ra trong bối cảnh hiện nay. 

3. Định hướng nội dung, phương pháp xây dựng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân  
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Từ việc nhận thức được vai trò to lớn cũng như đề phòng những nguy cơ đe dọa nền đạo đức 
cách mạng, qua tác phẩm này, Hồ Chí Minh còn chỉ ra nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao đạo 
đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, đồng thời để đề phòng và triệt tiêu 
những nguy cơ đó. Có một điều thú vị là, trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, có những cụm từ 
Hồ Chí Minh sử dụng với tần suất rất lớn, đặc biệt những cụm từ như “đạo đức cách mạng” (21 
lần), “chủ nghĩa cá nhân” (19 lần) và “cá nhân” (21 lần).  

Nội dung xây dựng đạo đức cách mạng: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn tất cả chúng ta phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, 

cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, 
thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên 
trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân 
mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn 
luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng 
đồng chí mình tiến bộ”. 

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam là yêu 
cầu cấp bách của lịch sử, đó cũng đồng thời là nhiệm vụ của toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ta. “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho 
nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa 
cá nhân”. Tuy nhiên, khi khẳng định phải chống kẻ địch nội xâm là chủ nghĩa cá nhân, Người cũng 
không quên nhấn mạnh: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá 
nhân”. Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo 
đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, từ đó Người cũng 
khẳng định: “Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. 
Lợi ích chung của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có điều kiện để được 
thỏa mãn”. Vì vậy, đối với những người cách mạng, lợi ích của cá nhân luôn gắn liền với lợi ích 
của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, người cách mạng phải phục tùng lợi 
ích chung của tập thể. 

Nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng: Thật thà phê bình và tự phê bình. 
Nêu ra hiện tượng một số cán bộ đảng viên vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, nên còn 

“kể công” với Đảng, muốn Đảng ưu đãi, Hồ Chí Minh kết luận “chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ 
phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần 
chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất 
định lạc hậu, thoái bộ,… bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”.  

Tự phê bình và phê bình phải chân thành, nghiêm túc trên cơ sở coi trọng con người, phải 
biết nâng con người lên chứ không phải dĩ hòa vi quý, bao che sai lầm, khuyết điểm hay vùi dập 
con người. Tự phê bình và phê bình cũng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, nhất là trong 
điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền hiện nay. 

Phương pháp xây dựng đạo đức cách mạng: Tu dưỡng đạo đức suốt đời, tu dưỡng đạo đức 
mọi lúc, mọi nơi. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ: Cách thức để gột rửa sạch những vết tích xấu xa của xã hội cũ, chống 
lại chủ nghĩa cá nhân là phải rèn luyện đạo đức cách mạng, phải thường xuyên, liên tục, ra sức học 
tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Người quan niệm, trong mọi hoạt động cách mạng, dù đó 
là thời kỳ hoạt động bí mật, thời kỳ khởi nghĩa, thời kỳ kháng chiến, hay công cuộc xây dựng miền 
Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà, tất cả “đều là những trường 
học rất tốt cho chúng ta rèn luyện đạo đức cách mạng”. 

Hồ Chí Minh cho rằng, “cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên người cách 
mạng cũng phải tiến lên mãi”, vì vậy, “Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách 
mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người”.  
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“Đạo đức cách mạng” là một tác phẩm có giá trị thực tiễn vô cùng to lớn. Nó cho ta hiểu 
thêm một phương diện đặc sắc trong cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh - một nhà tư tưởng 
mácxít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, một trí tuệ lớn và một nhân cách lớn, anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. 

Ra đời từ những năm cuối của thập niên 50 nhưng đến nay, tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị. 
Thậm chí, những vấn đề đạo đức mà tác phẩm đặt ra như viết cho chính Đảng, chính cho cán bộ ta 
ngày hôm nay. Bởi vì như Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, 
ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi 
người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” . 
“Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày 
mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Do 
đó, tự bản thân mỗi chúng ta, những cán bộ đảng viên phải không ngừng trau dồi đạo đức cách 
mạng, tự rèn luyện, tự tu dưỡng phấn đấu để thực sự xứng đáng là “người lãnh đạo, người đày tớ” 
thật trung thành của nhân dân. 

 

                                          Trương Thị Như 
                                  (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh  

                                      qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” - 1958.-H.: Chính trị Quốc gia, 2013) 
 

 
 

TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” - NHỮNG CHỈ DẪN MỚI 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 

 

Đạo đức là một trong những phạm trù được bàn nhiều nhất, sớm nhất trong lịch sử tư tưởng 
nhân loại. Trong lịch sử, có thể có những nhà đạo đức học, những trường phái đạo đức lớn nhưng 
hiếm có ai dành cả cuộc đời để nói, viết, thực hành giáo dục đạo đức như Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta, học thuyết trị nước, tư tưởng đạo đức “Tu thân” của 
Nho giáo đã không thể giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô dịch vì nền đạo đức đó chỉ thích 
hợp cho “một xã hội không thay đổi”. Phật giáo với giáo lý đề cao, ngợi ca tình thương yêu, lòng 
vị tha giữa con người với con người, hướng dẫn con người đến điều “thiện” vốn “ăn đời ở kiếp” 
trong tiềm thức người Việt Nam cũng không thể trở thành “lực lượng vật chất”, “vũ khí phê phán” 
để bảo vệ những môn đồ của mình trước họa xâm lăng bởi giáo lý đó dù hấp dẫn đến đâu cuối 
cùng cũng chỉ “như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. Từ bỏ con đường cứu 
nước truyền thống, chắt lọc những giá trị đạo đức Đông - Tây, hấp thụ nền đạo đức mácxít, Hồ Chí 
Minh đã mang tới phạm trù đạo đức những giá trị mới, khác xa về chất, đó là đạo đức cách mạng, 
đạo đức “nhập thế” nhằm thực hiện lý tưởng cao cả: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và 
giải phóng con người.  

Trong giáo dục đạo đức, vấn đề Hồ Chí Minh luôn đau đáu thường trực đó là phải chăm lo 
giáo dục đạo đức trong Đảng, coi đó là cơ sở, nền tảng, là “gốc rễ” trong sự nghiệp xây dựng nền 
đạo đức mới ở nước ta. Ngay từ những bài giảng đầu tiên trong lớp tập huấn những hạt giống cách 
mạng vào những năm 1925 - 1927, Hồ Chí Minh đã bắt đầu bằng bài nói về Tư cách người cách 
mệnh. Sau này, khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền, một chủ đề nổi bật trong giáo dục, rèn luyện 
cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân đội là vấn đề đạo đức cách mạng: Thư gửi ủy ban nhân 
dân các bộ, tỉnh, huyện và làng vào tháng 10 năm 1945, bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập 
Đảng năm 1969, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” cho đến tác phẩm 
Di chúc, phần nói về Đảng, vấn đề quan tâm số một của Người đó là cần giáo dục đạo đức trong 
Đảng “Ðảng ta là một Ðảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo 
đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 
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Trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam cũng như trong quan niệm của Hồ Chí Minh, 
Đảng cộng sản Việt Nam không đơn thuần là một đảng chính trị, thực hiện các chức năng tổ chức, 
lãnh đạo, thống trị giai cấp mà Đảng luôn là một cơ thể sống hoàn chỉnh, có đạo đức và trí tuệ - 
Đảng là “đạo đức và văn minh”. Người chỉ rõ: “Đảng ta là một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức 
chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân, là người lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động”. Người quan niệm, đạo đức của Đảng không phải là thuộc tính cá nhân bẩm sinh, cũng 
không phải từ trên trời sa xuống “nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Người khẳng định: 
Con người ta không phải là thần thánh, ai cũng có phần tốt, phần xấu, trong cuộc sống khó tránh 
hết những sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy, vấn đề là nhận thức những điểm yếu để sửa chữa, khơi 
dậy phần thánh thiện, tốt đẹp của con người, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái phi đạo đức. Tu dưỡng đạo 
đức trong Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, kiên trì, đòi hỏi phải thực tâm và sự khổ 
công rèn luyện. Là một thực thể đạo đức đương nhiên trong Đảng luôn tồn tại những ưu điểm và 
hạn chế, luôn diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái đạo đức và cái phi đạo đức, nhất là trong điều 
kiện Đảng ta ra đời từ một nước thuộc địa nửa phong kiến luôn chịu ảnh hưởng nặng nề của tư 
tưởng phong kiến, thực dân. Đội ngũ đảng viên của Đảng phần đông xuất thân từ nông dân và 
nhiều giai tầng khác nhau, mang theo những đặc điểm tư tưởng, tâm lý, lối sống khác nhau, điều 
đó tất yếu nảy sinh những nguy cơ suy thoái đạo đức trong Đảng. Người nói: “Sinh trưởng trong 
xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu xa của xã hội đó về tư 
tưởng, về thói quen”. Hơn nữa, Đảng là người lãnh đạo quần chúng, là bộ phận tinh hoa của giai 
cấp và dân tộc cho nên Đảng phải thực sự tiêu biểu về đạo đức và trí tuệ. Không phải là tấm gương 
sáng về đạo đức thì rất khó để thuyết phục quần chúng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Từ đó, 
Người đặt ra yêu cầu: Toàn Đảng phải đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Coi đó 
là công việc cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành hoạt động tự giác, là nguyện 
vọng và khát khao tự thân của Đảng.  

Để giáo dục, rèn luyện đạo đức, rũ bỏ toàn bộ những “xấu xa, hư hỏng” trước tiên toàn Đảng 
phải “khéo dùng cái vũ khí sắc bén phê bình và tự phê bình”. Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề tự 
phê bình và phê bình nhằm giáo dục đạo đức trong Đảng. Người từng căn dặn: “Người cách mạng 
và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết tha như người ta cần không khí”. Đảng 
Cộng sản Việt Nam là một Đảng cách mạng chân chính. Do vậy, theo Người Đảng phải luôn luôn 
là một khối đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, thực sự là một Đảng 
“đạo đức và văn minh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rất rõ rằng: “Đảng không phải là một 
tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu 
mạnh, đồng bào sung sướng”. Chính vì vậy mà Đảng phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo 
đức để phát triển tiến bộ. Đồng thời, cũng theo Hồ Chí Minh thì sự phát triển của Đảng bao hàm 
trong đó sự tự đổi mới, tự chỉnh đốn khắc phục những khuyết điểm, nhược điểm trước hết về mặt 
đạo đức, ngày càng tiến bộ về mọi mặt đáp ứng với yêu cầu phát triển của cách mạng “một đảng 
mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng”, vì thế tự phê bình và phê bình được 
Người xác định là “Luật phát triển của Đảng”. 

Đảng tồn tại và phát triển trong quá trình đấu tranh khắc phục những mâu thuẫn nội tại liên 
tục nảy sinh giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ với cái lạc hậu, cái đạo đức và cái phi đạo đức… Từ 
khi ra đời cũng như trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã thường xuyên, kịp thời 
rút kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân dẫn đến thành công, nguyên nhân dẫn đến thất bại, sai 
lầm, phát huy ưu điểm, khắc phục và sửa chữa khuyết điểm, yếu kém, tồn tại, phát hiện ra quy luật 
khách quan của sự vật, phấn đấu cho sự tiến bộ, đẩy lùi lạc hậu, nâng cao nhận thức và điều chỉnh 
hoạt động của mình cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn đời sống, đạt những thành công mới lớn 
hơn. Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc phê phán những quan điểm nhận thức sai lệch về tự phê bình và 
phê bình. Có người không muốn tự phê bình và phê bình nên đã ngụy biện rằng: Nếu phê bình 
khuyết điểm của mình, của đồng chí mình, của Đảng và Chính phủ thì địch sẽ lợi dụng mà công 
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kích, phá hoại ta. Đó là một nhận thức sai lầm. Hồ Chí Minh cho rằng, một đảng dám công khai 
thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để tiến bộ mới là một đảng dũng cảm; một đảng 
giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. 

Phải thường xuyên chú trọng “học tập lý luận Mác - Lênin” để không ngừng “củng cố” đạo 
đức cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, học tập lý luận Mác - Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng. 
Ngay trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Hồ Chí Minh đã nhắc lại câu nói nổi tiếng của VI. 
Lênin: “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách 
mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Lý luận Mác - 
Lênin với vai trò là vũ khí lý luận “tiên tiến nhất, cách mệnh nhất, triệt để nhất” cho các đảng cộng 
sản trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Nó giúp cho các đảng cộng sản thấy 
rõ tiến trình, bước đi, biện pháp và kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp vô sản. Đồng thời, nó cũng chính là “chất đề kháng” hữu hiệu nhất trong cuộc đấu 
tranh phòng ngừa những căn bệnh nan y của một đảng cầm quyền. Người khẳng định: “Có học tập 
lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu 
biết và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình”. Theo Người, chủ 
nghĩa Mác - Lênin không phải những tín điều trong Kinh thánh. Với vai trò cải tạo thế giới, chủ 
nghĩa Mác - Lênin chỉ trở thành vũ khí vật chất to lớn khi nó thâm nhập vào trong quần chúng, khi 
Đảng cộng sản nắm được bản chất khoa học, cách mạng và vận dụng, phát triển nó một cách đúng 
đắn, sáng tạo vào điều kiện thực tiễn. Để “củng cố” đạo đức cách mạng, Người chỉ ra các nguyên 
tắc trong học tập lý luận Mác - Lênin: “Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử 
trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của 
chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Học để 
mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn”. Theo Người, ngay cả việc học ấy cũng là một hành vi đạo 
đức, “là phải sống với nhau có tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có 
nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”.  

Giáo dục đạo đức trong Đảng phải đề cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, 
đảng viên. Từng cán bộ, đảng viên phải biết phân tích rõ ràng cái gì đúng, cái gì sai. Xác định bản 
chất đúng sai của một vấn đề là rất quan trọng vì điều này không những đòi hỏi phải có trí thức cao 
và hiểu biết rộng mà còn phải đứng trên quan điểm lập trường vì cái chung chứ không dùng chủ 
quan áp đặt sự việc dưới lăng kính cá nhân. Khi đã hiểu rõ đúng sai thì phải phê bình cái sai và ủng 
hộ cái đúng. Cũng nhờ hiểu đúng sai nên mới phân biệt công - tư, thiện - ác, lợi - hại rồi: “Nghiêm 
chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để 
cùng nhau tiến bộ”. Từng cán bộ đảng viên cần phải nhất quyết không chịu sự chi phối và ảnh 
hưởng của những khuyết điểm sai lầm. Ra sức ủng hộ những cán bộ đảng viên tốt, tích cực, kiên 
quyết đấu tranh để sửa chữa khuyết điểm, không để hậu quả lan rộng ra có hại cho tổ chức và uy 
tín của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Nơi nào sai lầm, ai sai lầm, thì lập tức sửa chữa. 
Kiên quyết chống thói nể nang và che giấu, chống thói trước mặt thì nể, kể lể sau lưng”. 

Tất cả cán bộ đảng viên cần phải tăng cường đoàn kết trong Đảng bằng sự đấu tranh nội bộ. 
Nâng cao kỷ luật và uy tín của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn căn dặn: “Phải kiên quyết 
thực hành kỷ luật, tức là cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phải phục tùng số nhiều, 
cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương”.  

Là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức cũng có những cơ chế nảy sinh, con đường hình 
thành phổ biến như các hình thái ý thức xã hội khác, theo Hồ Chí Minh con đường đó không gì 
khác chính là thông qua hoạt động thực tiễn. Là một nhà giáo dục mácxít hơn ai hết Hồ Chí Minh 
hiểu rất rõ nguyên lý phổ biến trong giáo dục: Nhân cách con người chỉ được hình thành bằng hoạt 
động và thông qua hoạt động. Thông qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng sôi nổi mà đạo 
đức của một đảng được bộc lộ, được điều chỉnh, định hình, hoàn thiện và phát triển. Thực tiễn là 
tiêu chuẩn của nhận thức đạo đức, là thước đo tính đúng đắn, phù hợp, tiến bộ của các chuẩn mực 
và hành vi đạo đức. Vì vậy, Người luôn căn dặn: Đảng phải thường xuyên chú trọng rèn luyện, 
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giáo dục đạo đức cách mạng thông qua các phong trào cách mạng, phải lấy đạo đức trong sáng 
của mình để thu phục và lãnh đạo quần chúng, phải thông qua hoạt động thực tiễn để “tỏ ra là bộ 
phận trung thành nhất, hoạt động và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày 
khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng 
mới giành vị trí lãnh đạo”. Người còn chỉ rõ: Đảng không nên giới hạn hoạt động giáo dục và tự 
giáo dục của mình trong những hình thức truyền thống mà phải luôn kiên trì, bền bỉ học tập, tu 
dưỡng, rèn luyện mọi lúc mọi nơi, “Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp, mới học tập, tu 
dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng, chúng ta đều có thể và đều 
phải học tập, tự cải tạo”. Theo Hồ Chí Minh, hình thức tu dưỡng đạo đức cao quý, hiệu quả nhất 
đó là “học ở nhân dân” vì hơn ai hết “dân là chủ”, cán bộ, đảng viên là “đầy tớ” của nhân dân. 
Do đó sẽ là vô nghĩa nếu đạo đức của Đảng xa lạ và đối lập với đạo đức của đại đa số quần 
chúng nhân dân. Bản thân Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức. 
Người thường nói ít làm nhiều, nhiều khi làm mà không nói. Bản thân thực tiễn hoạt động của 
Người chính là kho tư liệu phong phú, sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức cho mọi thế hệ 
kế tiếp “Người hạ mình cho vừa tầm mọi người Việt Nam để nâng đỡ mọi người Việt Nam lên 
đến tầm người”. 

Giáo dục đạo đức trong Đảng chỉ có thể phát huy hiệu quả cao nhất nếu Đảng đó biết phát 
huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. 
Nêu gương về đạo đức là một yêu cầu, một phương thức giáo dục đạo đức. Trước đây, Nho giáo 
coi tu thân và gương mẫu là yêu cầu đạo đức hàng đầu đối với việc giáo dục con người và quản 
lý xã hội. Tuy nhiên, Nho giáo chỉ đặt trọng tâm nêu gương vào những người quản lý xã hội 
(quân tử). Với Hồ Chí Minh, trong giáo dục đạo đức, Người rất coi trọng phương thức “nêu 
gương”. Người đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức của người xưa: “Dĩ nhân nhi giáo, 
dĩ ngôn nhi giáo” (nghĩa là trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống của chính mình, sau đó 
mới giáo dục bằng lời nói). Người quan niệm, giáo dục đạo đức là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn 
dân. Trong xã hội ta, ai cũng là chủ thể và cũng là đối tượng của giáo dục đạo đức.  

Nêu gương về đạo đức trước hết là một yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên và những người 
đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 
rằng, việc nêu gương đạo đức của cán bộ, đảng viên có tác dụng giáo dục quần chúng rất cao. 
Người thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên “Tự mình phải chính trước, mới 
giúp được người khác chính”. Ngược lại, sự thiếu rèn luyện, tu dưỡng, đặc biệt là sự thoái hóa, 
biến chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi đạo đức, 
lối sống, ý thức kỷ luật, pháp luật của quần chúng. Người chỉ rõ, người Việt Nam cũng như các 
dân tộc phương Đông khác vốn rất “giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá 
trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.  

Để có được những tấm gương sáng cho quần chúng học tập và noi theo, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn đặt ra những yêu cầu cao nhưng lại rất sát thực đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó 
là phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, tự mình gương mẫu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư”; tư tưởng và hành động của từng đảng viên phải thống nhất, nếu không khác nào một mớ 
cắt rời, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” sẽ không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách 
mạng. Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng 
lớn đến quần chúng”. Người đã dẫn chứng những tấm gương: Các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia 
Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng 
chí khác đã vì dân, vì Đảng mà oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng 
chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập. Bản thân Người cũng đã nêu một tấm gương sáng 
ngời về đạo đức cách mạng, trong đó, điều nổi bật và dễ nhận thấy nhất là sự nhất quán giữa lời 
nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và thực hành đạo đức. 

Nói tới giáo dục đạo đức không thể không nói tới việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 
Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cũng giống như trong đấu tranh cách mạng 
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không phải là giết một vài tên tham quan, bắt nhốt một vài kẻ tha hóa, biến chất… mà đó là cuộc 
đấu tranh mang tính tự giác do đó nó cần có tổ chức, lực lượng, phương pháp rõ ràng. Như đã nói 
ở trên, bên trong mỗi con người, cũng như với một Đảng luôn tồn tại hai phần thiện - ác. Nho giáo, 
Phật giáo và tất cả mọi thứ tôn giáo, mọi học thuyết chính trị muốn được quần chúng thừa nhận và 
tin theo đều phải chỉ ra con đường và biện pháp “trừ tà, diệt ác”. Tuy nhiên, để đấu tranh xóa bỏ cái 
ác mà không làm chà đạp lên cái thiện, giữ gìn, cổ vũ cái thiện và thức tỉnh cán bộ đảng viên “cải 
tà quy chính” theo Hồ Chí Minh phải có quan điểm thực sự cách mạng và khoa học. Điều đó nhất 
quán với quan điểm của Người trong xây dựng xã hội mới “không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, 
không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng 
phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà 
hay, thì ta phải làm”.  

“Đạo đức cách mạng” là tác phẩm đầu tiên Hồ Chí Minh chính thức “chỉ mặt đặt tên” căn 
bệnh nan y của đạo đức cách mạng đó chính là chủ nghĩa cá nhân. Là một đảng viên cộng sản, lãnh 
tụ Đảng, Người đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, vạch rõ những hạn chế, yếu kém và nguy cơ 
trong Đảng. Thái độ dũng cảm, thẳng thắn đó là biểu hiện sinh động khí tiết của một người cộng 
sản chân chính. Bằng nhãn quan chính trị đặc biệt, Người đã chỉ rõ nguyên nhân nảy sinh chủ 
nghĩa cá nhân, định vị và chỉ ra “pháp đồ điều trị” tối ưu nhất. Người chỉ rõ nguồn gốc của chủ 
nghĩa cá nhân; vạch trần hàng loạt những biểu hiện của chúng như: “Tự do hành động”, trái với tổ 
chức và kỷ luật của Đảng, “kể công” với Đảng; kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại; không thật thà 
phê bình và tự phê bình… Người cho rằng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh 
với kẻ thù bên trong, “là thứ giặc nội xâm”, rất “gian giảo, xảo quyệt”. Do đó, theo Hồ Chí Minh 
cần có thái độ đấu tranh thẳng thắn, không khoan nhượng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là 
quá trình lâu dài, gian khổ là cuộc đấu tranh với “tự mình”, vấn đề ở chỗ phê phán, đấu tranh loại 
bỏ chủ nghĩa cá nhân cần có thái độ kiên quyết, không vì “sợ kẻ địch lợi dụng để phản tuyên 
truyền” mà giấu giếm khuyết điểm, sai lầm. Hồ Chí Minh cho rằng cần “công khai và mạnh dạn 
gạt bỏ cho thật sạch những ung nhọt ấy (tức là tham ô, lãng phí, quan liêu) thì thân thể càng khỏe 
mạnh thêm. Muốn đấu tranh có hiệu quả với các hành vi phi đạo đức theo Hồ Chí Minh cần thẳng 
thắn, không giấu giếm khuyết điểm, sai lầm: “Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ 
không biết kiên quyết sửa nó đi”. Để đấu tranh chống những biểu hiện phi đạo đức có hiệu quả cần 
phải dựa vào nhân dân, thường xuyên gắn bó mật thiết với quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng của quần chúng, phát huy sức mạnh của toàn dân vì đó là kẻ địch của nhân dân, ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống và hạnh phúc của nhân dân: “Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô hoán 
lên và cả xóm, cả làng đuổi bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất trộm thì mọi người đều có 
trách nhiệm vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra trước pháp luật vì mọi người đều có nghĩa vụ giữ gìn 
của công”.   

Đọc lại những lời trên đây ta hiểu vì sao Hồ Chí Minh đã y án tử hình đối với một cán bộ cao 
cấp đã phạm tội tham ô. Phải chăng hiện nay khi mà tham ô đã trở thành “quốc nạn” thì cách ứng 
xử của chúng ta có phần nương nhẹ với đủ mọi lý do chiếu cố, “cần cân nhắc thận trọng”, do đó 
những bọn trộm cướp, bọn kẻ trộm, bọn “cướp ngày” dựa vào quyền thế vẫn nhởn nhơ sống phè 
phỡn dựa vào vây cánh hoặc các ô dù! 

Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã nêu một tấm gương sáng về thái độ trong đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân, ở chỗ: Cái phi đạo đức được đặt trong sự so sánh, đối chiếu với cái đạo đức, vạch rõ 
chủ nghĩa cá nhân kết hợp với ngợi ca chủ nghĩa tập thể một mặt sẽ giúp cho quần chúng thêm tin 
tưởng vào thái độ “tự chỉ trích”, “tự đổi mới và chỉnh đốn” của Đảng mặt khác đánh thức lương tri 
của những người cộng sản Việt Nam chân chính, hoàn toàn không trù dập, “tô hồng hay bôi đen” 
cán bộ. Người luôn dùng những ngôn từ đầy lạc quan để động viên khích lệ cán bộ, đảng viên: 
“Chúng ta phải tiến lên, cách mạng phải tiến lên nữa”,… Với tác phẩm Đạo đức cách mạng, Hồ 
Chí Minh đã khắc họa chân thực bức tranh đạo đức với đủ gam màu “sáng - tối” qua đó đánh thức 
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lương tâm của mỗi người… Đó là nghệ thuật đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh, một thứ nghệ thuật đạt tới tầm cao của văn hóa lãnh đạo Hồ Chí Minh. 

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cũng như trong đánh giặc không đơn thuần là hành động 
“tìm diệt” mà phải luôn có niềm tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tiến bộ của con người. Thái độ 
tin tưởng vào con người, vào khả năng tự chỉnh đốn, tự đổi mới, tự giải phóng của con người khỏi 
mọi sự ảnh hưởng của các hệ tư tưởng lạc hậu trong xã hội cũ là quan điểm hoàn toàn khoa học và 
biện chứng. Tư tưởng đó thể hiện sự bao quát, tầm nhìn của vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đối với 
công tác giáo dục đạo đức, cũng như hiệu quả của công tác này trong xây dựng chỉnh đốn Đảng. 
Nói tới những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất ắt hẳn trong chúng ta sẽ tỏ ra khinh bỉ, miệt thị, 
coi chúng như “sâu mọt” cần phải tiêu diệt, “đào tận gốc, trốc tận rễ”… điều đó cũng dễ hiểu vì đó 
là những tên “cướp ngày” hưởng lạc trên mồ hôi nước mắt của đồng bào. Nhưng với Hồ Chí Minh, 
Người luôn thể hiện rõ tấm lòng khoan dung độ lượng với những người thực sự hối cải, luôn tin 
vào sự tiến bộ của họ. Người căn dặn: “Mình phải độ lượng, vị tha thì mới có thể đối với cán bộ 
một cách chí công - vô tư, không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi”; “Phải có tinh thần 
rộng rãi, mới có thể gần gũi những người mình không ưa”; “Phải có tính chịu khó dạy bảo mới có 
thể nâng đỡ những đồng chí còn kém, giúp cho họ tiến bộ”. Muốn làm được tất cả điều đó cán bộ 
“Phải có thái độ vui vẻ, thân mật, các đồng chí mới vui lòng gần gũi mình”, xa lánh, nghi ngờ cán 
bộ cũng nguy hại như xa lánh quần chúng vì cán bộ là “gốc của mọi công việc”. Đúng như cố Thủ 
tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét “Đối với kẻ lầm đường lạc lối, lòng Hồ Chủ tịch còn rộng hơn 
biển cả. Người dạy phải khoan hồng, vui mừng đến rước những đứa con vì cảnh ngộ mà lạc bầy”. 
Công khai trên báo chí những tên “cộng sản tồi” nói theo cách diễn đạt của VI. Lênin nhưng Hồ 
Chí Minh luôn tin tưởng vào sự giác ngộ của họ. Điều đó giúp chúng ta hiểu vì sao Đảng ta do 
Người sáng lập tuy đông nhưng “khi tiến đánh chỉ như một người”. Kết thúc tác phẩm là lời căn 
dặn thắm tình đồng chí, tràn đầy tin tưởng của Bác dành cho cán bộ đảng viên của Đảng: “Rất 
mong các đồng chí đảng viên, đoàn viên, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng đều cố gắng, đều tiến 
bộ”. 

Là một hành động tự giác, giáo dục đạo đức cũng phải tuân theo những quy luật nhất định. 
Quy luật đó xuất phát từ nguồn gốc hình thành, phát triển của đạo đức. Đạo đức xã hội nảy sinh 
trên cơ sở kinh tế xã hội nhất định, trong sự đan xen giữa ý thức đạo đức tàn dư, mầm mống và ý 
thức đạo đức mới. Chính vì vậy, trong giáo dục đạo đức vấn đề quan trọng là phải tìm ra vấn đề có 
tính quy luật, nắm chắc và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội 
bao giờ cũng được nảy sinh trên những cơ sở hạ tầng nhất định, đó chính là điều kiện kinh tế - xã 
hội Việt Nam. Tuy nhiên, đạo đức không giống như các phạm trù khác, biến đổi nhanh chóng khi 
những cơ sở làm nảy sinh nó biến đổi mà nó có tính độc lập, ổn định tương đối và thậm chí là bảo 
thủ, trì trệ. Những nguyên lý đó đã được Mác, Ăngghen và Lênin bàn đến từ rất sớm. Người cho 
rằng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức là việc làm diễn ra trong suốt cuộc đời con người. Hiển nhiên kết 
quả quá trình rèn luyện đạo đức không nhất thiết tỷ lệ thuận với thời gian, điều kiện, hoàn cảnh 
sống của chủ thể. Càng không tất yếu tỷ lệ thuận với sự chuyên cần của mỗi người. Trong tác 
phẩm Đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, chủ nghĩa xã hội chỉ có thể xây dựng thành 
công nếu chúng ta chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hiểm ác, gian 
xảo. Đó là cuộc đấu tranh với chính mình nếu không có quyết tâm, không có phương pháp khoa 
học, không tiến hành thường xuyên bền bỉ chẳng những không thành công mà còn làm cho con 
người ngày càng tha hóa sâu hơn về đạo đức. 

Có người hoài nghi về tính hiện thực và hiệu quả của sự nghiệp giáo dục đạo đức cách mạng. 
Họ cho rằng: Chúng ta chưa thể có đạo đức cộng sản, đạo đức cách mạng khi chúng ta chưa có 
một xã hội cộng sản thực sự? Quan điểm trên chưa hoàn toàn đầy đủ. Là phạm trù thuộc về ý thức 
xã hội, đạo đức xã hội có tính vượt trước, thậm chí phải đi trước một bước tạo cơ sở nền tảng trong 
xây dựng xã hội mới và ngay cả khi xã hội đó chưa hình thành. Xây dựng đạo đức mới phải gắn 
chặt với xây dựng con người mới, phát triển toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ” trong đó lấy “đạo 
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đức làm gốc”, làm nền tảng. Yêu cầu đó quy định vấn đề có tính quy luật, đó là: Quá trình giáo dục 
đạo đức cần được tiến hành thường xuyên liên tục trong suốt sự nghiệp cách mạng. Đây không 
phải là sự sáng tạo mới về tư tưởng giáo dục đạo đức mà có lẽ là sự mới mẻ, sáng tạo trong 
phương pháp giáo dục. Một sự sáng tạo ai cũng có thể nghĩ được nhưng không phải ai cũng làm 
được, ngay cả chính những người được coi là tiên tiến nhất, giác ngộ nhất trong hàng ngũ những 
người cộng sản ở Việt Nam và trên thế giới.  

Mặt khác, theo Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cần đặc biệt chú trọng thời điểm cách mạng 
gặp khó khăn và khi cách mạng thu được thành quả. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có đạo đức cách mạng 
thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước”; có đạo đức cách mạng 
thì khi gặp thuận lợi và thành công “vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo 
trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Điều đó cho chúng ta thấy tính phân kỳ của quá trình giáo dục 
đạo đức. Thực tế, có không ít cán bộ đảng viên một đời “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân” 
nhưng khi cách mạng đạt được thành quả, có địa vị và quyền lực trong tay đã rơi vào tham ô, hủ 
hóa… Ngược lại, có không ít cán bộ một đời gắn bó với quần chúng, giáo dục, động viên quần 
chúng làm cách mạng nhưng khi cách mạng gặp khó khăn đòi hỏi phải hy sinh lợi ích cá nhân vì 
lợi ích tập thể lại tỏ ra ham sống sợ chết, tìm mọi cách thoái thác nhiệm vụ. Hồ Chí Minh nhiều lần 
chỉ rõ tính chất khó khăn, vất vả của sự nghiệp cách mạng, là việc “phá cái cũ đổi ra cái mới, phá 
cái xấu đổi ra cái tốt” rõ ràng đòi hỏi quyết tâm và nghị lực lớn lao của toàn xã hội và mỗi con 
người. Đạo đức cách mạng là cái cốt vật chất trong mỗi con người giúp người cách mạng hy sinh, 
hiến dâng vì những lý tưởng cao cả. Giáo dục đạo đức là khoa học và nghệ thuật cho nên sẽ không 
thể có kết quả nếu như thuần túy chỉ dừng lại ở việc đề ra chủ trương và biện pháp tiến hành mà 
không lượng đón trước những khó khăn trở ngại, những biến thiên đa dạng của đạo đức. 

Bàn về vấn đề giáo dục đạo đức khi Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh thanh lọc Đảng, 
khi Đảng dũng cảm công khai “tự chỉ trích” những khuyết tật của mình, chúng ta càng thấm thía 
hơn những chỉ dẫn của Bác. Đúng như nhận xét của bà Stenson - nhà sử học người Mỹ: “Một số 
đông người đã bị tha hóa chạy theo đời sống vật chất, bất chấp cả nhân phẩm đạo đức, coi sự 
hưởng thụ là mục đích của cuộc sống thì nhân loại lại tìm về tấm gương sáng ngời nhân cách Hồ 
Chí Minh - một tấm gương cho mọi thế hệ tiếp theo”. Đó chính là nền tảng, là đạo đức thuộc về thì 
quá khứ, hiện tại và tương lai - Đạo đức Hồ Chí Minh. 

 

                                                   Nguyễn Trung Thành - Nguyễn Thị Liễu 
                                   (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh  

                                      qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” - 1958.-H.: Chính trị Quốc gia, 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG  
VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY 

 

Trong hệ thống tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tư 
tưởng về đạo đức cách 
mạng giữ vị trí đặc biệt 
quan trọng. Đó là một 
trong những cơ sở để Đảng 

ta đề ra nội dung giáo dục, 
rèn luyện cán bộ, đảng viên 
và xây dựng Đảng về đạo 
đức trong tình hình mới. 

Trong suốt cuộc đời 
hoạt động cách mạng, Hồ Chí 

Minh đặc biệt quan tâm tới 
giáo dục, rèn luyện đạo đức 
cách mạng cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân; coi đó là 
nền tảng và là sức mạnh của 
người cách mạng, là cái gốc 

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG  

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
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của cây, ngọn nguồn của 
sông nước. Theo Bác, 
“Người cách mạng phải có 
đạo đức cách mạng làm nền 
tảng, mới hoàn thành được 
nhiệm vụ cách mạng vẻ 
vang”. Người khái quát nội 
hàm đạo đức cách mạng là: 
“Nhận rõ phải, trái. Giữ vững 
lập trường. Tận trung với 
nước. Tận hiếu với dân”; 
“tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với nhân dân. Ngoài 
lợi ích của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, Đảng 
ta không có lợi ích gì khác”. 

Trung thành, thẳng 
thắn với Đảng, với nhân dân 
không chỉ là đạo đức cốt yếu 
của mỗi người cách mạng, 
mà còn là động lực quan 
trọng giúp cán bộ, đảng viên 
công tác hiệu quả hơn. 
Ngược lại, cán bộ, đảng viên 
giấu giếm sai lầm tức là dối 
trá với Đảng, với nhân dân, 
là trái với đạo đức cách 
mạng. Bởi, cán bộ, đảng 
viên “đã trung thành thẳng 
thắn thì bao giờ cũng đặt lợi 
ích chung của Đảng, của 
cách mạng, của nhân dân lên 
trên hết, trước hết”. Đạo đức 
cách mạng còn là “Quyết 
tâm giúp đỡ loài người ngày 
càng tiến bộ và thoát khỏi 
ách áp bức, bóc lột, luôn 
luôn giữ vững tinh thần chí 
công vô tư”. Hồ Chí Minh 
khẳng định: “Có gì sung 
sướng vẻ vang hơn là trau 
dồi đạo đức cách mạng để 
góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và giải phóng loài 
người”. Đạo đức cách mạng 
là “đạo đức tập thể, nó phải 
đánh thắng và tiêu diệt chủ 
nghĩa cá nhân”. Như vậy, 

đạo đức cách mạng trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh là làm 
việc không vì danh vọng cá 
nhân hay lợi ích cục bộ, mà 
vì lợi chung của Đảng, dân 
tộc, loài người; nó là gốc, 
nguồn lực vô địch của người 
chiến sỹ cách mạng và là nền 
tảng vững chắc để cán bộ, 
đảng viên hoàn thành nhiệm 
vụ. 

Phẩm chất đạo đức 
cách mạng trong tư tưởng Hồ 
Chí Minh được biểu hiện nổi 
bật ở cần, kiệm, liêm, chính; 
trong đó, “Cần, kiệm, liêm là 
gốc rễ của chính”. Vì cán bộ, 
đảng viên “không giữ đúng 
cần, kiệm, liêm, chính thì dễ 
trở nên hủ bại, biến thành sâu 
mọt của dân”. Người giải 
thích rõ ràng thế nào là cần, 
kiệm, liêm, chính để mọi 
người hiểu và dễ thực hành. 
Đồng thời, tiếp tục bổ sung, 
phát triển phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ cách mạng 
trong từng thời kỳ, bao gồm: 
“Cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư”. Riêng đối với 
cán bộ quân đội, do đặc thù 
của hoạt động quân sự, nên 
ngoài những phẩm chất đạo 
đức cách mạng của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên nói chung, 
Hồ Chí Minh cho rằng, 
“Quân sự giỏi song nếu 
không có đạo đức cách mạng 
thì khó thành công. Muốn có 
đạo đức cách mạng phải có 5 
điều sau đây: Trí - Tín - Nhân 
- Dũng - Liêm”. 

Để có đạo đức cách 
mạng, Người đòi hỏi mỗi cán 
bộ, đảng viên cần phải: 
“Quyết tâm suốt đời đấu 
tranh cho Đảng, cho cách 
mạng,…; ra sức làm việc cho 
Đảng, giữ vững kỷ luật của 

Đảng, thực hiện tốt đường 
lối, chính sách của Đảng; đặt 
lợi ích của Đảng và của nhân 
dân lao động lên trên, lên 
trước lợi ích riêng của cá 
nhân mình; hết lòng hết sức 
phục vụ nhân dân; vì Đảng, 
vì dân mà đấu tranh quên 
mình, gương mẫu trong mọi 
việc; ra sức học tập chủ nghĩa 
Mác - Lênin, luôn luôn dùng 
tự phê bình và phê bình để 
nâng cao tư tưởng và cải tiến 
công tác của mình và cùng 
đồng chí mình tiến bộ; ra sức 
phấn đấu để thực hiện mục 
tiêu của Đảng, hết sức trung 
thành phục vụ giai cấp công 
nhân và nông dân lao động, 
tuyệt đối không thể lừng 
chừng; vô luận trong hoàn 
cảnh nào, cũng phải quyết 
tâm đấu tranh, chống mọi kẻ 
địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn 
sàng chiến đấu, quyết không 
chịu khuất phục, không chịu 
cúi đầu; hòa mình với quần 
chúng thành một khối, tin 
quần chúng, hiểu quần 
chúng, lắng nghe ý kiến của 
quần chúng”. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về đạo đức cách mạng đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị 
đối với công tác xây dựng 
Đảng, nhằm tiếp tục chăm lo 
xây dựng Đảng thật sự trong 
sạch về chính trị; vững vàng 
về tư tưởng, thống nhất cao 
về ý chí, hành động; lành 
mạnh về đạo đức, lối sống; 
chặt chẽ về tổ chức; gắn bó 
mật thiết với nhân dân, đủ 
sức lãnh đạo đưa đất nước 
phát triển ngày càng bền 
vững. Vận dụng tư tưởng của 
Người vào thực tiễn hiện nay, 
cần tập trung giải quyết một 
số nội dung cơ bản sau: 
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Thứ nhất, tập trung 
nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai 
trò, tầm quan trọng và sự cần 
thiết của việc học tập, nghiên 
cứu, vận dụng sáng tạo và 
phát triển tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đạo đức cách mạng. 
Một trong những nguyên 
nhân sâu xa, chủ yếu của tình 
trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện tự diễn biến, 
tự chuyển hóa ở một bộ phận 
cán bộ, đảng viên, trước hết, 
là do bản thân những cán bộ, 
đảng viên này thiếu tu dưỡng, 
rèn luyện về phẩm chất đạo 
đức, lối sống; lập trường tư 
tưởng không vững vàng, 
hoang mang, dao động trước 
những tác động từ bên ngoài; 
sa vào chủ nghĩa cá nhân ích 
kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi 
các lợi ích vật chất, không 
làm tròn trách nhiệm, bổn 
phận của mình trước Đảng, 
trước dân. Mặt khác, công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên, nhất là 
giáo dục tư tưởng Hồ Chí 
Minh về đạo đức cách mạng 
chưa được coi trọng đúng 
mức, nội dung và phương 
pháp chậm đổi mới, thậm chí 
không ít nơi chỉ là hình thức, 
hiệu quả thấp, nên chưa tạo 
được sự thống nhất cao trong 
nhận thức của cán bộ, đảng 
viên về ý nghĩa, tầm quan 
trọng và sự cần thiết của việc 
học tập, nghiên cứu, vận 
dụng, phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh về đạo đức cách 
mạng. Vì vậy, cần tiếp tục 
quán triệt, giáo dục, làm cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên 
nhận thức ngày càng sâu sắc 
hơn những nội dung cơ bản 

và giá trị to lớn của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về đạo đức 
cách mạng cũng như đạo đức 
cách mạng của Người; làm 
cho tư tưởng đó thật sự trở 
thành nền tảng trong xây 
dựng Đảng về đạo đức. Đồng 
thời, làm cho cán bộ, đảng 
viên thấy được sự cần thiết 
phải học tập, làm theo và 
thực hành đạo đức cách mạng 
trong mọi lúc mọi nơi, trở 
thành nội dung quan trọng 
trong xây dựng các tổ chức 
đảng trong sạch, vững mạnh, 
ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. 

Thứ hai, tiếp tục nâng 
cao chất lượng tổ chức cơ sở 
đảng, gắn với xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững 
mạnh. Thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Trung ương 6 
(Khóa X) về Nâng cao năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng và 
chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên; Nghị quyết Trung 
ương 4 (Khóa XII) về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng gắn 
với Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị (Khóa XII) về 
đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. 
Tập trung xây dựng tổ chức 
cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh; xây dựng cơ quan, đơn 
vị vững mạnh toàn diện; gắn 
xây dựng cấp ủy với xây 
dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, 
đội ngũ cán bộ với đội ngũ 
đảng viên. Quán triệt quan 
điểm “Nhìn thẳng vào sự 
thật, nói rõ sự thật, đánh giá 
đúng sự thật. Kết hợp giữa 
“xây” và “chống”; xây là 
nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, 
lâu dài; “chống” là nhiệm vụ 
quan trọng, cấp bách” cả 

trong sinh hoạt cũng như 
trong xây dựng Đảng. Tăng 
cường lãnh đạo xây dựng hệ 
thống chính trị cơ sở vững 
mạnh, củng cố mối quan hệ 
mật thiết giữa Đảng với nhân 
dân; thực hiện nghiêm Quy 
chế Dân chủ cơ sở, dựa vào 
dân để xây dựng Đảng; có 
thiết chế cụ thể để nhân dân 
tham gia kiểm tra, giám sát, 
phê bình, góp ý với cấp ủy, 
chính quyền về các mặt hoạt 
động lãnh đạo, chỉ đạo và 
công tác quản lý, rèn luyện 
cán bộ, đảng viên. 

Thứ ba, không ngừng 
rèn luyện phẩm chất, đạo 
đức, lối sống cho đội ngũ cán 
bộ, đảng viên theo hướng 
thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nhằm đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ. 
Vấn đề này phải trở thành 
nhiệm vụ trọng tâm, xuyên 
suốt và cấp bách của công tác 
xây dựng Đảng hiện nay. Các 
cấp ủy cần quán triệt, làm rõ 
những biểu hiện của sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” mà 
Nghị quyết Trung ương 4 
(Khóa XII) đã chỉ ra. Đẩy 
mạnh tự phê bình và phê 
bình, thẳng thắn chỉ rõ 
khuyết điểm, đề cao tinh thần 
“tự soi”, “tự sửa” trong mỗi 
cán bộ, đảng viên và tổ chức 
đảng. Cấp trên làm gương 
cho cấp dưới, cán bộ làm 
gương cho chiến sỹ, đảng 
viên làm gương trước quần 
chúng. Trên cơ sở đó, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
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viên có lập trường, quan 
điểm vững vàng; luôn tiền 
phong, gương mẫu về phẩm 
chất đạo đức, lối sống, phát 
huy tinh thần trách nhiệm, 
nâng cao năng lực công tác, 
phong cách lãnh đạo, sâu sát 
quần chúng, luôn đặt lợi ích 
của tập thể, quốc gia, dân tộc 
lên trên lợi ích cá nhân. 

Thứ tư, xây dựng Đảng 
về đạo đức phải được tiến 
hành thường xuyên, đồng bộ, 
bằng nhiều hình thức, theo 
phương châm kết hợp biện 
pháp tư tưởng và tổ chức, lý 
luận và thực tiễn, giữa giáo 
dục, nâng cao nhận thức lý 
luận, quan điểm, tư tưởng với 
rèn luyện trong thực tiễn, tự 
phê bình và phê bình. Đặc 
biệt chú trọng nội dung giáo 
dục chủ nghĩa Mác - Lênin, 
mục tiêu, lý tưởng cách 
mạng, quan điểm, đường lối 
của Đảng. Bởi, những nội 
dung này là nền tảng để hình 
thành, phát triển và nâng cao 
đạo đức cách mạng cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Phẩm 
chất đạo đức cách mạng là 
giá trị riêng có của mỗi 
người, không thể vay mượn. 
Mặt khác, do cán bộ, đảng 
viên đảm nhiệm những công 
việc khác nhau, ở mức độ 
khác nhau trong mỗi thời kỳ 
cách mạng, tương ứng với 
mỗi loại cán bộ cần có những 
phẩm chất phù hợp, nên cần 
đề cao tính tự giác, tự tu 
dưỡng, tự rèn luyện của 
người cán bộ, đảng viên. Để 
việc tự tu dưỡng, tự rèn luyện 
nâng cao đạo đức cách mạng 
có hiệu quả, cần tiến hành 

theo nguyên tắc: Một là, cán 
bộ, đảng viên phải nêu tấm 
gương sáng về đạo đức cách 
mạng, nghĩa là phải đầu tầu, 
gương mẫu, nghĩ và làm mọi 
việc có lợi cho nhân dân; 
nâng cao tinh thần trách 
nhiệm trước Đảng, trước 
nhân dân, đi đầu trong mọi 
công việc, làm việc có năng 
suất, hiệu quả. Hai là, kết hợp 
giữa “xây” và “chống”; xây 
là xây dựng đạo đức cách 
mạng, giáo dục chuẩn mực 
đạo đức mới, khơi dậy ý thức 
tự giác, lối sống lành mạnh ở 
mọi người, hướng mọi người 
vào cuộc đấu tranh cho sự 
trong sạch, lành mạnh về đạo 
đức; chống là chống chủ 
nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm. 
Ba là, tu dưỡng, rèn luyện, 
nâng cao đạo đức cách mạng 
là công việc mà mọi cán bộ, 
đảng viên phải làm thường 
xuyên, làm suốt đời. 

Thứ năm, xây dựng và 
thực hiện có hiệu quả nội 
dung xây dựng Đảng về đạo 
đức, trong đó chú trọng xây 
dựng hệ thống chuẩn mực 
các mối quan hệ của cán bộ, 
đảng viên với tổ chức đảng 
và với nhân dân. “Tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp, 
đạo đức công vụ ở từng địa 
phương, cơ quan, đơn vị với 
phương châm “sát chức năng, 
nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, 
dễ thực hiện và đánh giá việc 
thực hiện”. Hoàn thiện chính 
sách, pháp luật liên quan đến 
đạo đức công vụ”. Các cấp 
cần sớm xây dựng hệ thống 
chuẩn mực các mối quan hệ 

của cán bộ, đảng viên với tổ 
chức đảng và với nhân dân, 
phù hợp với yêu cầu nhiệm 
vụ cách mạng trong tình hình 
mới để cán bộ, đảng viên lấy 
đó làm tiêu chí tự giác phấn 
đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo 
chuẩn mực đạo đức cách 
mạng nhằm chuyển hóa 
những quan điểm, nguyên 
tắc, chuẩn mực đạo đức cách 
mạng thành lập trường chính 
trị và niềm tin sâu sắc của cá 
nhân. Hàng năm, người đứng 
đầu và từng cán bộ, đảng 
viên có cam kết rèn luyện, 
giữ gìn phẩm chất đạo đức, 
lối sống, không suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Các cấp ủy, tổ chức đảng 
kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện cam kết của cán bộ, 
đảng viên ở địa phương, cơ 
quan, đơn vị mình theo tinh 
thần Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị và Nghị quyết 
Trung ương 4 (Khóa XII). 

Đảng muốn vững 
mạnh, phải thường xuyên 
giáo dục, rèn luyện, nâng cao 
đạo đức cách mạng theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh cho cán 
bộ, đảng viên. Đó là việc hết 
sức quan trọng và rất cần 
thiết của công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và phải trở 
thành việc làm tự giác, nhiệm 
vụ thường xuyên của mỗi cán 
bộ, đảng viên. 

 

Đại tá, PGS, TS.  
Trần Đăng Bộ 
Thượng tá, TS.  

Đàm Trọng Tùng 
(tapchiqptd.vn 

Ngày 25/5/2017)
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NHỮNG PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CẦN THIẾT  
CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

  

Trong di sản tư tưởng lý luận của mình, Hồ Chí Minh để lại trên 55 tác phẩm, bài viết bàn về 
đạo đức, đạo đức cách mạng. Trong số đó, tiêu biểu là tác phẩm Đạo đức cách mạng. Tác phẩm 
được đăng lần đầu tiên trên Tạp chí Học tập số 12 năm 1958. Đây là thời điểm miền Bắc đi lên chủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện khó khăn mọi bề, miền Nam lại phải chiến đấu chống lại một thế lực 
hùng mạnh. Trong điều kiện đất nước vừa có chiến tranh, vừa có hòa bình để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống lại kẻ thù mạnh hơn mình gấp bội, làm sao để chiến thắng? 

Đó chỉ có thể là sức mạnh của lý tưởng, sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của đạo đức. Bởi 
đạo đức với tư cách là một bộ phận năng động nhất của thế giới quan, là hiện thực trực tiếp của tư 
tưởng có tác dụng chỉ đạo hành vi ứng xử của con người trong mọi tình huống “khi gặp khó khăn, 
gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước”, “khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn 
giữ được tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hoàn 
thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, 
không kiêu ngạo, không hủ hóa”. 

Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh bàn đến nhiều nội dung, trong phạm vi 
bài viết này chúng tôi chỉ đề cập tới một số nội dung mang tính chuẩn mực được Người thể hiện 
trong tác phẩm. Những chuẩn mực này có giá trị định hướng, đánh giá, điều chỉnh hành vi của con 
người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội, góp phần bảo vệ kỷ cương xã hội không chỉ trước đây 
mà cả trong giai đoạn hiện nay. Bởi, bất cứ một chế độ xã hội nào cũng đặt ra việc điều chỉnh hành 
vi con người cho phù hợp với yêu cầu của xã hội, đạo đức được xem là tiến bộ khi nó phản ánh xu 
hướng tiến bộ của xã hội.  

Trước hết, người cán bộ, đảng viên phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với lý 
tưởng của Đảng, có thái độ tích cực với công cuộc đổi mới. 

Đây là phẩm chất đạo đức cách mạng bao trùm, phổ quát, quan trọng nhất chi phối các phẩm 
chất đạo đức khác. Người nhấn mạnh: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. 
Đó là điều chủ chốt nhất”, “Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân” , 
“đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục 
vụ giai cấp công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lừng chừng”. Bởi, chỉ có tinh thần 
yêu nước, lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân mới làm cho người cán bộ, đảng viên không 
ngại khó, không sợ khổ, phấn đấu không ngừng để đạt được mục tiêu của Đảng.  

Song, cũng như lời Hồ Chí Minh đã cảnh báo, bên cạnh những cán bộ, đảng viên vẫn hết 
lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc thì xuất hiện một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên thích hưởng thụ, thích địa vị cao… “Do đó mà họ để chủ nghĩa cá nhân chớm nở”, 
“…dần dần tinh thần đấu tranh và tính tích cực của họ bị kém sút, chí khí anh dũng và phẩm chất 
tốt đẹp của người cách mạng cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuẩn số một của người cách mạng 
là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. 

Thực tế trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, như Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 
XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã thẳng thắn đánh giá: Có một bộ phận 
không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, thoái hóa biến chất, trong đó có cả 
cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp Trung ương. Điều đó cho thấy, lời cảnh báo được Hồ Chí Minh đưa 
ra từ những thập niên 50 của thế kỷ XX thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Người. Do đó, hơn lúc 
nào cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay phải không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất 
chính trị để ngăn ngừa, miễn nhiễm trước các căn bệnh: Quan liêu, tham ô, tham nhũng. Tuyệt đối 
trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh, tin tưởng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, từ đó 
có thái độ tích cực đối với công cuộc đổi mới, chung tay xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, 
xây dựng Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, thực hiện tăng cường khối đại 
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đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nông và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Có như thế, mới góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra. 

Thứ hai, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái, vị tha, khoan dung 
Đây là một đức tính hàng đầu của người cán bộ đảng viên. Ai không có khả năng đoàn kết 

với đồng chí của mình, đoàn kết với quần chúng nhân dân thì không thể làm cái gì được, “muốn 
thắng lợi, thì mỗi người phải dựa vào lực lượng của số đông người, tức là của tập thể, của xã hội”. 
“Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, không sống còn được”, “Chỉ riêng 
lẻ cá nhân cũng không sản xuất được”, “Thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, thời đại cách 
mạng, mọi việc càng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của xã hội; cá nhân càng không thể đứng 
riêng lẻ mà càng phải hòa mình trong tập thể, trong xã hội”. Mặt khác, con người sinh ra được gia 
đình, xã hội nuôi dạy với phương châm trở thành người có nhân, có đức tức phải có lòng yêu 
thương con người, nhất là những người lao động nghèo khổ. Người có đạo đức là người có lòng 
khoan dung, độ lượng và có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân. Vì vậy, người cách 
mạng cần có đức tính đoàn kết, nhân ái, vị tha, khoan dung. 

Muốn cách mạng thành công mỗi cá nhân, mỗi tổ chức phải thực hiện đoàn kết: 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công”. 
Đoàn kết càng rộng, càng chặt chẽ thì thành công càng lớn, muốn vậy, “trong Đảng phải 

thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất 
để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. 

Để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc thì phải chống tư tưởng cục bộ, địa phương. Đây là 
nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ, kéo bè, kéo cánh. Người viết: Do mắc phải khuyết điểm cục 
bộ, địa phương mà sinh ra những việc xem qua thì không quan hệ gì mấy, kỳ thực rất có hại đến kế 
hoạch chung. Phải chống óc bè phái và óc hẹp hòi. Vì nó làm cho Đảng, Nhà nước, đoàn thể mất 
cán bộ, kém đoàn kết nhất trí, thường hỏng việc. Để đoàn kết dân tộc thì phải trên cơ sở lợi ích tối 
cao của cả dân tộc và quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động, giải quyết hài hòa lợi ích riêng, lợi 
ích chung, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi ích từng đơn vị, địa phương, lợi ích của cả cộng đồng 
dân tộc. 

Thứ ba, ham học hỏi, cầu tiến bộ 
Ngay từ sớm, Hồ Chí Minh đã nhận thấy được sự vận động, biến đổi và phát triển không 

ngừng của thế giới. Do đó, việc học tập là việc làm thường xuyên liên tục. Người viết: “cách sản 
xuất và sức sản xuất phát triển và biến đổi mãi, do đó mà tư tưởng của con người, chế độ xã hội, 
v.v…, cũng phát triển và biến đổi”. Để bắt kịp sự phát triển của nhân loại, người cán bộ, đảng viên 
phải thực hiện từng bước, nhưng nhanh chóng nắm bắt kiến thức khoa học hiện đại, trước hết là 
trong lĩnh vực hoạt động của mình. Chỉ có như vậy mới có thể làm chủ kiến thức, tinh thông 
nghiệp vụ, lao động sáng tạo, có năng suất, có hiệu quả, tránh được giáo điều, rập khuôn hoặc kinh 
nghiệm chủ nghĩa. Chỉ có không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt thì người cán bộ mới 
không trở thành lạc hậu mà luôn đi đầu về trí tuệ, đủ sức lãnh đạo quần chúng trong mọi công việc. 
Và thực tiễn đã chứng minh rằng, nếu người cán bộ, đảng viên không nắm bắt được những tri thức 
hiện đại thì khó mà lãnh đạo được quần chúng, khó mà giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng 
của mình. Bởi, học tập không ngừng là phương thức để thực hành các phẩm chất trung với nước, 
hiếu với dân, lao động sáng tạo, có hiệu quả và các phẩm chất khác. Phẩm chất này cũng đối lập 
với tình trạng học giả, bằng thật hay học giả, bằng giả, đối lập với tình trạng cán bộ kém năng lực, 
kém chuyên môn.  

Người khẳng định: “muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”. Mỗi 
cán bộ, đảng viên phải ra sức thực hiện lời dạy của Lênin: Học, học nữa, học mãi. Cần phải học 
văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị. Đặc biệt là phải thường xuyên học 
tập, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin “Công việc cách mạng là nghìn điều muôn loại phức 
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tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các 
vấn đề, thì chúng ta phải cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin”. Có học tập lý luận Mác - Lênin 
mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính 
trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao phó cho mình.  

Thứ tư, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 
Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Hàng ngày ta phải ăn cơm, uống nước, phải thở khí trời để 

sống. Những việc làm đó ngày xưa ông cha ta làm, bây giờ chúng ta phải làm, con cháu ta sau này 
cũng phải làm. Vậy, ăn cơm, uống nước, thở khí trời để đem lại cuộc sống cho con người thì đó là 
những việc không bao giờ cũ cả. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư đối với đời sống mới cũng 
như vậy”. Nói về sự cần thiết của cần, kiệm, liêm, chính đối với con người nói chung, Bác viết: 

“Trời có bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông. 
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Người có bốn đức: Cần, kiệm, liêm, chính. 
Thiếu một mùa thì không thành trời. 
Thiếu một phương thì không thành đất. 
Thiếu một đức thì không thành người”  
Như vậy, đối với Bác, đức tính cần, kiệm, liêm, chính là phẩm chất hàng đầu của đạo đức, là 

nền tảng của đời sống mới. Bốn đức tính này trở thành nền tảng cơ bản để trở thành một con người 
có đạo đức, cơ bản đến mức, “thiếu một đức thì không thành người”. Đây là những đức tính mà 
bản thân mỗi cán bộ, đảng viên lấy đó để điều chỉnh, soi rọi, thực hiện trong mọi hoạt động.  

 Nội dung cụ thể của bốn chữ này áp dụng cho cán bộ, đảng viên được Bác diễn giải hết sức 
dễ hiểu và thấu đáo. Trước hết, cần, là siêng năng, chăm chỉ; lao động có kế hoạch, có hiệu quả, có 
hiệu suất cao với tinh thần tự lực cánh sinh. Kiệm là tiết kiệm (thời gian, công sức, của cải…) của 
nước, của dân, “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Liêm là luôn tôn trọng của công và 
của dân. Phải “trong sạch, không tham lam” tiền của, địa vị, danh tiếng. Chính là thẳng thắn đứng 
đắn. Hồ Chí Minh không chỉ giải thích nội dung của cần, kiệm, liêm, chính, mà Người còn chỉ rõ 
mối quan hệ giữa bốn đức đó: “Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính”. Theo Hồ Chí Minh, cần, 
kiệm, liêm, chính là thước đo của văn minh tiến bộ của dân tộc. 

Chí công vô tư là rất mực công bằng, công tâm; là không được có lòng riêng, thiên tư, thiên 
vị “tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán”, đem lòng chí công, vô tư đối với người, với việc. “Khi làm 
bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “lo trước thiên 
hạ, vui sau thiên hạ”. Muốn “chí công vô tư” phải chiến thắng được chủ nghĩa cá nhân. Đây là 
chuẩn mực của người lãnh đạo, người “giữ cán cân công lý”, không được vì lòng riêng mà chà đạp 
lên pháp luật. 

Hiện nay, tình trạng cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, hủ hóa, tham ô, tham nhũng gây 
bức xúc trong nhân dân được Đảng ta đánh giá nếu không kịp thời có những giải pháp mạnh thì nó 
sẽ trở thành quốc nạn. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên là do cán bộ đảng viên thiếu tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Do vậy, hơn lúc nào hết thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí 
công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên cần tích 
cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, học tập với năng suất, chất lượng hiệu quả cao; biết quý 
trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô 
trương, hình thức; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính 
mình một cách có hiệu quả; yêu lao động, yêu nghề nghiệp và có thái độ đúng đắn trong công việc 
là động lực to lớn giúp người cán bộ, đảng viên ngày càng hoàn thiện bản thân mình cả về đức và 
tài. 

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ, đảng viên phải loại 
bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để 
chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình, cá nhân, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phải thẳng thắn, 
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trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành 
khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm. 

Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói 
nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc 
cá nhân, tư lợi, việc gì có lợi cho mình thì “hăng hái”, tranh thủ kiếm lợi, việc gì không “kiếm 
chác” được cho riêng mình thì thờ ơ, lãnh đạm. Không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công, ăn bớt 
vật tư, tiền của của Nhà nước và của nhân dân. Phải có thái độ rõ rệt lên án và kiên quyết đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực, loại trừ mọi biểu hiện vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã 
hội. 

Bên cạnh đó, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đòi hỏi người cán bộ, đảng 
viên cần phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bởi trong điều 
kiện hiện nay, thời cơ và thách thức đan xen lẫn nhau, làm sao khi có thời cơ thuận lợi thì biết tận 
dụng, khi gặp khó khăn thì không chùn bước, chuyển thách thức thành thời cơ, làm sao có thể 
đem lại được nhiều lợi ích nhất cho đất nước, cho nhân dân. Muốn vậy, phải năng động, sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, dám nghĩ dám làm không phải là hành động mạo hiểm, liều 
lĩnh không có cơ sở hay tùy vào vận may mà phải trên cơ sở nắm vững một cách toàn diện những 
kiến thức về công việc với sự phán đoán thận trọng, chu đáo để chớp thời cơ và thu về lợi ích cho 
tập thể và bản thân. 

Có thể nói, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cần thiết 
phải có đối với người cán bộ, đảng viên. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, muốn xây dựng thành 
công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì yêu cầu trước tiên ở người cán bộ 
đảng viên là phải vừa hồng, vừa chuyên, mọi suy nghĩ, hành động đều đặt lợi ích của Đảng, của 
nhân dân lên trên hết, xứng đáng là công bộc của dân. 

Thứ năm, nói đi đôi với làm, gương mẫu trong công việc 
Nói đi đôi với làm, gương mẫu trong công việc không chỉ là phương pháp rèn luyện đạo 

đức mà còn là một chuẩn mực hành vi đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nó xa lạ với lối sống 
nói suông, nói nhiều làm ít “làm láo báo cáo thì hay” thậm chí “nói một đường làm một nẻo”. 
Người khẳng định: “Sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn dân tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, là vì Đảng ta có chính sách đúng đắn và lãnh đạo thống nhất. Mà lãnh đạo thống 
nhất là vì toàn thể đảng viên tư tưởng nhất trí và hành động nhất trí”. Nếu đảng viên tư tưởng và 
hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như 
vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng. “Lời nói và việc làm của 
đảng viên rất quan hệ đến sự nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn đến quần chúng”. Từ đó, 
Người yêu cầu người cán bộ phải thực hiện lời nói đi đôi với việc làm.  

Mối quan hệ giữa nói đi đôi với làm thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, trước hết là “miệng 
nói tay làm mới được” cấp độ cao hơn nữa là mình phải làm trước, làm nhiều, làm gương “muốn 
hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Nói đi đôi với làm của 
người cán bộ là làm sao cho dân tin, dân yêu, dân phục một thái độ “tâm phục, khẩu phục” thật 
sự qua lời nói và việc làm của người cán bộ. Nói đi đôi với làm là đạo làm gương, một phẩm 
chất, một giá trị đạo đức thực tiễn của người cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng: Nói không đi đôi 
với làm chỉ nói suông, là đạo đức giả “đứng chỉ tay năm ngón là đồng bào không tin, cho là quan 
liêu” nó đối lập với bản chất của đạo đức mới. Người yêu cầu cán bộ phải thống nhất giữa nói và 
làm, tư tưởng phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ 
lý tưởng cao cả của Đảng và nhân dân giao phó.  

Để nói và làm đạt hiệu quả cao thì phải nêu gương. Theo Bác, cần nêu gương trên ba mối 
quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình thì phải không tự cao tự đại, tự 
mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi 
điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày. Đối với người thì phải luôn 
giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ 
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lượng và đối với việc thì dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “chí công vô tư”, “dĩ công vi 
thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư). 

Trong cuộc sống diễn ra hàng ngày, nơi công tác hay nơi cư trú, quần chúng là những người 
nắm rõ cán bộ là người như thế nào nhất. Vì thế, người cán bộ đảng viên phải là nói đi đôi với làm, 
dám nghĩ, dám làm những việc mang lại lợi ích cho dân. Nói mà không làm là đặc tính của giai cấp 
bóc lột. Bác Hồ từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”, 
“trước mắt quần chúng, không phải cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu quý. 
Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức”. Và rằng: “Muốn hướng dẫn nhân dân, 
mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước 
đã…”. Cho nên, đảng viên phải làm gương mọi mặt cho quần chúng noi theo. Việc làm gương 
phải thực hiện ở mọi nơi, mọi việc, phải quán triệt trong toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị, từ 
cán bộ cấp Trung ương đến tận cơ sở, làm cái gì cũng phải thấm nhuần “Đảng viên đi trước, làng 
nước theo sau”. 

Hồ Chí Minh sở dĩ được người dân yêu mến, thế giới ngợi ca là bởi đạo đức của Người luôn 
gắn với hành động, lời nói luôn đi đôi với việc làm, Người nói ít làm nhiều, có những điều Người 
không nói mà vẫn làm. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện nêu gương về đạo đức, bất kỳ ai, bất kỳ 
ở đâu cũng có thể nêu gương về đạo đức: Bố mẹ nêu gương trước các con, thầy cô giáo nêu gương 
trước học sinh, cấp trên nêu gương cho cấp dưới... Sự cần thiết phải nêu cao trách nhiệm gương 
mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vì, cán bộ ở cấp càng cao thì 
trách nhiệm càng lớn. Bác từng đề cao: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt lại càng có tầm quan trọng trong phạm vi quản lý, điều hành. Nếu như người cán bộ chủ chốt 
mà biết lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, kể cả cấp trên, cấp dưới, chắt lọc thông tin, có tâm, có tầm 
“đúng sai phân minh”, đưa ra những quyết định đúng đắn, thấu tình, đạt lý, nhiệt thành vì cái 
chung, năng nổ, dám làm, dám chịu trách nhiệm... thì sẽ thu phục được lòng người, dễ tạo được sự 
đoàn kết thống nhất trong phạm vi lãnh đạo, quản lý và luôn đạt được hiệu quả về nhiều mặt trong 
cơ quan, đơn vị. Và, người đời luôn tâm niệm: Trăm nghe không bằng một thấy. Khi người cán bộ 
chủ chốt tu dưỡng, rèn luyện, cầu thị, chân thành, không đố kỵ với đồng chí, đồng nghiệp; không 
xa hoa, lãng phí, không trục lợi cá nhân mà luôn biết cần, kiệm, liêm, chính thì chắc chắn sẽ làm 
gương tốt, là tấm gương sáng để mọi người học tập và làm theo. 

Thứ sáu, gần dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân 
Theo Hồ Chí Minh, người cán bộ, đảng viên “Phải đi sâu sát thực tế, gần gũi quần chúng, 

thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân”. Mối quan hệ Đảng - Dân luôn 
là một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 
“Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không 
nên”. Người viết: “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng 
vô tận”, “… Đảng phải đi sát quần chúng, khéo tổ chức và lãnh đạo quần chúng, thì cách mạng 
mới thành công”. Người nhận xét, trong đấu tranh giành chính quyền và trong 9 năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp, mối quan hệ Đảng - Dân gắn bó rất chặt chẽ; “Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá 
nhân đang ám ảnh một số đồng chí. Họ tự cho mình làm gì cũng giỏi, họ xa rời quần chúng, không 
muốn học hỏi quần chúng, mà chỉ muốn làm thầy quần chúng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh phê phán 
những cán bộ, đảng viên xa rời thực tế, bắt quần chúng làm theo ý muốn, tư tưởng chủ quan của 
mình. Người gọi đó là những cán bộ, đảng viên làm việc theo cách “khoét chân cho vừa giầy. Chân 
là quần chúng; giầy là cách tổ chức và làm việc của ta. Ai cũng đóng giầy theo chân. Không ai 
đóng chân theo giầy”. Người kết luận: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một 
khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng”. 

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương 
vị nào phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Phải trăn trở và thấy trách nhiệm của mình 
khi dân còn nghèo đói. Không chỉ sẻ chia và đồng cam, cộng khổ với nhân dân, mà còn phải biết 
tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo nhân dân phấn đấu 
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thoát khỏi đói nghèo. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và nhân ái, luôn luôn đòi hỏi cao ở cán 
bộ, đảng viên, đồng thời cũng sẵn lòng giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, phát huy 
ưu điểm, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. 

Cán bộ, đảng viên cần khắc ghi một nguyên tắc quan trọng trong đường lối quần chúng của 
Đảng là sự lãnh đạo trong mọi công tác của Đảng đều cần phải từ trong quần chúng mà ra, rồi lại 
trở lại phục vụ quần chúng. Một giây, một phút cũng không được giảm bớt mối liên hệ giữa cán 
bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Phải nhớ rằng: 

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu 
Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. 
Thứ bảy, thật thà tự phê bình và phê bình, dám chống lại cái sai, dám bảo vệ cái đúng 
Tự phê bình và phê bình vừa là một phẩm chất đạo đức, vừa là một biện pháp căn bản trong 

tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Tự phê bình và phê bình nhằm phát huy ưu điểm, những 
phẩm chất đạo đức cách mạng, những cái thiện, nhằm khắc phục những khuyết điểm, sai lầm, 
những cái xấu trong mỗi cán bộ, mỗi con người cũng như mỗi tổ chức, tập thể để tất cả cùng tiến 
bộ. Bởi, nếu “đảng viên phạm sai lầm thì sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên khi có sai lầm thì 
các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp thời sửa chữa, không để nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to. 
Do đó, các đồng chí ấy biết thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí khác để cùng 
nhau tiến bộ. Như thế là đúng với đạo đức cách mạng”.   

 Nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghĩa: Tự phê 
bình và phê bình phải có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thấu lý, đạt tình; tự phê bình 
và phê bình phải ráo riết, triệt để, không nể nang, không thêm, không bớt, không dùng những lời 
mỉa mai, cay độc, châm chọc, phải vạch rõ cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, phê bình căn cứ vào việc 
làm, chứ không suy diễn, quy kết. 

Người căn dặn, khi tự phê bình và phê bình cần phải đề phòng: Những cán bộ, đảng viên đầu 
cơ, lợi dụng phê bình để “đập cho tơi bời”, để đạt mục đích tự tư, tự lợi; những cán bộ, đảng viên 
“dĩ hòa vi quý”. Đó là những người miễn sao cho xong chuyện, không tự phê bình cũng chẳng phê 
bình ai; những cán bộ cực đoan, máy móc, thái độ “đối với những người có khuyết điểm, sai lầm 
như đối với hổ mang, thuồng luồng”. 

Học tập đạo đức Hồ Chí Minh mỗi cán bộ, đảng viên phải rất coi trọng tự phê bình và phê 
bình; không sợ khuyết điểm, không sợ phê bình mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm, sai lầm và 
không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. Tự 
phê bình phải được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình 
phải có mục đích là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và quan 
hệ đồng chí, quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình. Phải khắc phục bệnh chuộng 
hình thức, thích nghe lời khen, (thậm chí xu nịnh), tâng bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật để 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời, cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ 
cá nhân, vụ lợi mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ. 

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trong công tác, trong 
tranh đấu, trong huấn luyện, các đảng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm 
điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì 
khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”. Tự 
phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, mục đích là để tự tu dưỡng 
mình, giúp nhau cùng tiến bộ và củng cố đoàn kết nội bộ. Nhưng gần đây, do nhận thức và cách 
làm của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đối với công tác trên chưa nghiêm, còn buông lỏng, tình 
trạng “đấu tranh, tránh đâu” vẫn còn diễn ra ở một số nơi, dẫn đến đấu tranh tự phê bình và phê 
bình ở nhiều nơi bị nhạt nhòa, hình thức, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, đảng bộ không cao, dẫn đến 
hàng loạt những vụ sai phạm nghiêm của cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 
Khóa XI của Đảng xác định tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng là một trong những biện pháp 
cấp bách trong giai đoạn hiện nay để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
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Những quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm Đạo đức cách 
mạng thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh. Dù thời gian có trôi đi, văn cảnh hôm 
qua, hôm nay và ngày mai có những điểm khác nhau, nhưng tính chất biện chứng của tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh sẽ làm cho nhận thức và hành động của con người có khả năng thích nghi 
với những biến đổi nhất thời để giữ lấy cái bất biến. Những chuẩn mực về đạo đức cho cán bộ, 
đảng viên được Người nêu ra vẫn là chuẩn mực cần thiết đối với người cán bộ, đảng viên trong 
giai đoạn hiện nay. Đất nước càng phát triển càng cần có những con người đủ tài, đủ đức, đủ sức 
để gánh vác sự nghiệp cách mạng và rõ ràng tư tưởng đạo đức là một động lực quan trọng thúc 
đẩy xã hội tiến lên. Đổi mới để tiến lên xã hội xã hội chủ nghĩa vững chắc hơn, nhanh hơn, vì 
vậy đổi mới muốn thành công phải dựa trên nền tảng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tức là đưa 
sự nghiệp đổi mới vào đúng quỹ đạo lịch sử tất yếu. Cho nên, vấn đề bức xúc hiện nay là phải 
kiên quyết khắc phục các mặt suy thoái đạo đức cũng như các tiêu cực trong xã hội, theo chuẩn 
mực tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những chuyển đổi giá trị đạo đức trong thời kỳ đổi mới 
không thể vượt ra khỏi hệ tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là trách nhiệm của chúng ta đối 
với lịch sử và đối với Bác Hồ kính yêu. Càng xác lập vững chắc hệ tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh thì có thể khẳng định sự nghiệp đổi mới càng thu được nhiều thành tựu và đi đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa, con đường Hồ Chí Minh đã chọn cho sự nghiệp cách mạng nước ta. 

Những chỉ dẫn quý báu về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là hành trang, là 
“cẩm nang thần kỳ” để mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta tham gia vào hoạt động thực tiễn. Sống, 
làm việc và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mãi mãi là khẩu hiệu hành động của 
chúng ta. Có như vậy, mỗi người cán bộ, đảng viên mới thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, 
đạo đức, lối sống, hết lòng vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng, mới trở thành những người 
“công bộc” của dân như Hồ Chí Minh thường căn dặn. 

 

                        Trần Thị Thúy - Đinh Thị Tuyết Sơn 
                         (Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh  

                             qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng” - 1958.-H.: Chính trị Quốc gia, 2013) 
 

 
 

“ĐẠO ĐỨC LÀ CÁI GỐC CỦA NGƯỜI CÁCH MẠNG” -  

GIÁ TRỊ CỦA LUẬN ĐIỂM NÀY ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN  

ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỚC THỬ THÁCH  

CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng mà còn là 
nhà tư tưởng lớn về đạo đức. Mặc dù, Người không để lại những công trình khoa học chuyên sâu 
về đạo đức, nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người thể hiện sâu sắc trong các bài viết, 
bài nói chuyện và toát lên từ chính cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Tư tưởng và tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục, rèn luyện, trau dồi 
phẩm chất, đạo đức, nhân cách người cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. 

Hiện nay, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa 
là yêu cầu thường xuyên, cơ bản, vừa mang tính cấp bách đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta, đồng thời khẳng định rõ hơn những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam - sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc và thực hiện tiến bộ xã hội. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta nêu rõ: “Mỗi người cộng sản chúng ta phải suốt 
đời học tập noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, người thầy của cách mạng Việt Nam, ghi 
nhớ và làm theo lời dạy của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, xứng 
đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân”. 
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Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng đạo đức cách mạng tập trung, nổi bật ở luận 
điểm: “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 
Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
Đảng; luôn coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng, Người ví đạo đức cách mạng như gốc 
của cây, ngọn nguồn của sông, của suối. Theo Người, điều kiện tiên quyết để người cán bộ, đảng 
viên hoàn thành nhiệm vụ là phải có đạo đức cách mạng. Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có 
nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 
Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo 
được nhân dân”. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng, bởi vì nó liên quan trực tiếp tới khả 
năng và quyết định hiệu quả “gánh vác” công việc của đảng cầm quyền. Trong suốt quá trình lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn suy nghĩ và trăn trở về nguy cơ có thể xảy 
ra đối với một đảng cầm quyền, đó là sự sai lầm về đường lối chính trị, sự suy thoái về tư tưởng, 
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội, 
lãnh đạo Nhà nước, nếu cán bộ, đảng viên không tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thì mặt 
trái của quyền lực có thể làm tha hóa bản chất con người. Vì thế, Người luôn nhắc nhở cán bộ, 
đảng viên: Muốn làm cách mạng, trước hết con người phải có cái tâm trong sáng, có đạo đức cao 
đẹp đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và đối với dân tộc, luôn phải kiên quyết đấu 
tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người khẳng định: “Người cách mạng, phải có đạo 
đức cách mạng”. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, năng lực mà còn là vấn đề có tính 
nguyên tắc trong chỉ đạo nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Mặc dù coi đạo đức là gốc, chiếm vị trí hàng đầu trong thang giá trị nhân cách người cách 
mạng nhưng Hồ Chí Minh luôn đặt đạo đức và tài năng trong mối quan hệ biện chứng với nhau, 
tác động và quy định lẫn nhau. Bởi vì, nhờ có phẩm chất và năng lực, đức và tài mà cán bộ, đảng 
viên hoàn thành nhiệm vụ, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, vì nhân dân phục vụ, 
quyết tâm đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Khẳng định mối quan hệ chặt chẽ 
giữa tài và đức Hồ Chí Minh viết: “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính 
rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có 
hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng 
không lợi gì cho loài người”. 

Quán triệt và thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng xây dựng đạo đức 
cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng 
định: “Chú trọng trẻ hóa và nâng cao trình độ của đảng viên; lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi 
dưỡng về kiến thức, trí tuệ, năng lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo”. 

Những chuẩn mực đạo đức mới, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là những chuẩn mực đạo đức 
cách mạng giúp con người hướng tới “chân, thiện, mỹ”; tựu trung ở những phẩm chất: Trung với 
nước, hiếu với dân; yêu thương con người, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, tinh thần đoàn 
kết quốc tế trong sáng nhân đạo. 

Hồ Chí Minh dạy rằng, căn cứ vào nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử, thời kỳ cách mạng, 
Đảng cần phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng, sao cho họ có đủ 
phẩm chất và năng lực, đức và tài để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng tức là đội ngũ cán bộ, 
đảng viên của Đảng phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và 
bao vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, nội dung, yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người cán 
bộ, đảng viên vừa mang những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, của cách mạng, vừa đòi 
hỏi phải có sự phát triển mới. 

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, có thể thấy bản chất, nội dung đạo đức của người 
cán bộ, đảng viên hiện nay là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân; tin tưởng vào thắng lợi của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn xứng đáng là người lãnh 
đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân: Có lòng nhân ái và gương mẫu về đạo đức, 
lối sống, thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không ngừng học tập để nâng cao 
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trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; có tinh thần tự giác học tập, rèn luyện; tích cực 
đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực, dũng cảm trong 
đấu tranh tự phê bình và phê bình; chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tổ chức Đảng và 
trong nhân dân. 

Quá trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước có thể sẽ làm thay đổi một số mối 
quan hệ xã hội. Đáng chú ý là tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
nhất là mặt trái của nó đối với đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Điều đó tất yếu sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp tới đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. 

Thực tế đổi mới đất nước ta chỉ ra rằng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
với mặt tích cực của nó là đề cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tính tích cực của người cán bộ, 
đảng viên trong công tác, lãnh đạo, quản lý, trong lao động, sản xuất học tập, nâng cao trình độ và 
năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Về phương diện đạo đức, ảnh hưởng của 
kinh tế thị trường làm cho con người tự chủ, tự lập, rèn luyện ý thức tích cực và sáng tạo; tôn vinh 
những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như là tình thân ái, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với cộng 
đồng, Tổ quốc và nhân dân, đề cao ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, đồng thời đề cao tính nguyên tắc, sự trung thực và khiêm tốn của mọi người và mỗi người 
cán bộ, đảng viên. 

Cũng cần thấy rằng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có những 
điểm khác biệt so với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thời kỳ tự do cạnh tranh, đồng thời 
cũng khác với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đương đại. Nền kinh tế thị trường ở nước ta 
được xây dựng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước đặt dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản. Tuy nhiên, kinh tế thị trường cũng có những mặt trái, tiêu cực, đối lập với 
bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội; nó không những không giải quyết thỏa đáng các vấn đề xã 
hội, mà còn làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường 
đến tư tưởng đạo đức, lối sống của người dân Việt Nam, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
Đảng. 

Sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến lĩnh vực đạo đức, nhân cách cán bộ, đảng 
viên thể hiện ở nhiều khía cạnh, đó là: Bản thân nó luôn tạo môi trường “thuận lợi” cho việc nảy 
sinh và phát triển chủ nghĩa cá nhân, nếu như chúng ta thiếu chủ trương, biện pháp kìm hãm mặt 
tiêu cực của nó. Do khát vọng mong muốn làm giàu bằng mọi cách, tâm lý chạy theo, sùng bái 
đồng tiền, lấy đồng tiền làm thang giá trị cao nhất để đánh giá, xem xét mọi việc, vì thế, họ bất 
chấp pháp luật, coi nhẹ lương tâm, coi thường đạo lý. Mặt trái nền kinh tế thị trường kích thích thói 
ích kỷ, tự tư tự lợi, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, xã hội và đất nước. Nó tạo ra lối sống 
hưởng lạc, lối sống gấp của xã hội tiêu thụ, lối sống thực dụng v.v... Lối sống này trái với bản chất 
của chế độ xã hội chủ nghĩa và truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta. 

Thực tiễn cho thấy, tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến lĩnh vực đạo đức đã và đang 
đặt ra nhiều thách thức đối với công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống nói chung và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nói riêng. Thực chất 
đó là thách thức đối với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh quyết liệt giữa hai lối 
sống: Lối sống vì mục tiêu, lý tưởng cộng sản, lành mạnh, trung thực, có ý thức chăm lo bảo vệ 
của công, bảo vệ lợi ích của tập thể, của đất nước với lối sống thực dụng, cơ hội, hữu khuynh. 
Thách thức trong cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý 
tưởng cách mạng rất cần phê phán, đấu tranh ngăn chặn và khắc phục. Để giữ vững sự trong sạch, 
vững mạnh và uy tín của Đảng, giữ vững vai trò tiên phong trong lãnh đạo của Đảng đối với công 
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm đi tới thắng lợi hoàn toàn. 

Từ khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có một 
thực tế là, hệ thống thang giá trị chuẩn mực xã hội được hình thành trong đấu tranh giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã và đang biến đổi: Từ chỗ coi trọng đạo lý, đề 
cao nghĩa tình, đến chỗ đề cao các giá trị vật chất, sùng bái đồng tiền. Chủ nghĩa cá nhân, chủ 
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nghĩa thực dụng có điều kiện phát triển, mục tiêu làm giàu và coi trọng lợi ích vật chất đã và đang 
trở thành cái đích hướng tới của không ít người. Do vậy, đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với 
một số người có chức, có quyền nếu thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng, họ rất dễ bị cám dỗ và sa 
ngã bởi lợi ích vật chất “che mắt”, việc lợi dụng chức quyền, thu vén cá nhân, tham nhũng, làm 
giàu bất chính dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biến chất về phẩm chất chính trị là 
hệ quả tất yếu. Mỗi người cần thấy rằng, những biểu hiện tiêu cực đó đã và đang cản trở bước tiến 
của cách mạng và là một trong những thử thách nghiêm trọng đối với sự tồn vong của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Rõ ràng, muốn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển 
nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở 
nước ta thì nhất thiết phải giữ vững và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời phải 
xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức mới, có chương trình giáo dục, rèn luyện để mọi cán bộ, 
đảng viên thấu triệt và thực hiện nghiêm túc đạo đức cách mạng. 

Để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền đạo đức mới đạt kết quả vững chắc phải phát triển 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thật sự lành mạnh, hiện đại, văn minh; chú 
trọng công tác giáo dục toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, văn học pháp luật, giữ vững, kế thừa 
những giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc và của cách mạng. Ngăn chặn và đẩy lùi những 
hiện tượng suy thoái, tiêu cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, cản trở công tác bồi dưỡng, xây dựng 
đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Đó 
cũng là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng của công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng 
đạo đức, lối sống, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo 
của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 

Xây dựng nền đạo đức mới trong tình hình hiện nay cần phải khai thác và phát huy tốt mặt 
tích cực, đồng thời phải kiên quyết đấu tranh chống lại và khắc phục cho được mặt tiêu cực của nó, 
do nó gây ra. Làm tốt việc này chúng ta mới xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Trên con đường đi tới thành công của sự nghiệp cách mạng, Đảng và nhân dân ta luôn có 
ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, dẫn lối, tấm gương đạo đức cách mạng của Người để 
học tập, noi theo. 

Nhìn lại quá khứ, suy ngẫm về hiện tại và hướng tới tương lai, chúng ta càng hiểu rõ rằng, tư 
tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, quan điểm của Người về “đạo đức là cái gốc 
của người cách mạng nói riêng” có ý nghĩa sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác 
giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, cũng như đối với công tác xây 
dựng Đảng trong điều kiện lịch sử mới: Mở cửa, hội nhập, phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. 

Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Vì vậy, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có tâm, có tầm, vừa có đức, có tài, phát huy tốt vai trò “đầu 
tàu” gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa là yêu cầu cấp bách hiện nay. Điều đó có ý nghĩa quyết định đối với việc giữ 
vững định hướng chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sự trong sạch, vững mạnh của từng 
tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong công tác xây dựng 
Đảng, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng, rất cơ bản và cấp bách. Thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục 
đạo đức cách mạng, Đảng ta đã phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. Một trong những vấn đề có ý nghĩa định hướng nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của 
cuộc vận động là luận điểm: “Đạo đức là gốc của người cách mạng” mà Người đã nêu ra. Đối với 
mỗi cán bộ, đảng viên luận điểm đó chính là định hướng cơ bản, nội dung xuyên suốt và tiêu chí 
hàng đầu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Đó cũng là liều thuốc “đặc trị” 
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giúp cán bộ, đảng viên phòng, chống những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường một cách hiệu 
quả nhất trong bối cảnh hiện nay. 

Bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước tác động của 
cơ chế kinh tế thị trường là một đòi hỏi tất yếu khách quan, xuất phát từ vai trò của đạo đức, yêu 
cầu giữ vững và phát huy đạo đức mới, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong 
điều kiện Đảng cầm quyền. Đó cũng là vấn đề có tính nguyên tắc trong nhận thức và chỉ đạo công 
tác xây dựng Đảng hiện nay. Do vậy, công tác nghiên cứu, soạn thảo các văn bản pháp quy, các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ “chuẩn mực 
đạo đức người cách mạng”; cán bộ, đảng viên tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ Đảng và các quy định 
của Đảng về những điều đảng viên được làm và không được phép làm. Dưới ánh sáng tư tưởng và 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên 
cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau: 

Một là, giữ vững và phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đạo 
đức mới, đạo đức của người cách mạng. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc 
ta đã xây đắp nên truyền thống, văn hóa, đạo đức, nhân cách con người Việt Nam. Nét đặc sắc của 
truyền thống Việt Nam là yêu nước, thương nòi, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, sống nhân 
nghĩa, thủy chung, thông minh, hiếu học, đề cao nhân phẩm, quý trọng tình người, khiêm tốn, 
trung thực, cần kiệm, luôn chí công, vô tư. Những đức tính ấy đã trở thành tình cảm sâu sắc, lẽ 
sống cao đẹp, phong tục tập quán văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, được các thế hệ con 
cháu trân trọng, bồi đắp và giữ gìn. Kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc 
trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một tất yếu 
của sự phát triển. Đó là cái nền gốc vững chắc để phát triển đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, 
đảng viên trong thời kỳ lịch sử mới của dân tộc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Hai là, cần nghiên cứu, xác định bổ sung, hoàn chỉnh định hướng chuẩn mực, thang giá trị 
đạo đức người cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện phát triển kinh tế thị 
trường; trước tác động của cơ chế thị trường, sự biến đổi thang giá trị đạo đức và các chuẩn giá trị 
đạo đức của thời mở cửa, hội nhập đang diễn ra nhanh chóng trong xã hội. Do vậy, định hướng giá 
trị đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phải được quan tâm đặc biệt, được 
nghiên cứu công phu và triển khai đồng bộ, thống nhất thiết thực và hiệu quả hơn nữa với những 
yêu cầu, nội dung của định hướng và biện pháp thật cụ thể. Những năm qua, công tác giáo dục, bồi 
dưỡng đạo đức cho cán bộ, đảng viên nhìn chung đã được quan tâm thường xuyên, chúng ta đã 
triển khai sâu rộng trong toàn xã hội cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị, trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, trước sự biến đổi nhanh 
chóng, phức tạp của tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta cần có tầm nhìn xa trông rộng và 
làm tốt hơn công tác dự báo khoa học để kịp thời điều chỉnh các định hướng, thang giá trị đạo đức 
cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là điều kiện tiên quyết giúp cán bộ, đảng viên chủ 
động, phòng, chống ngăn chặn, khắc phục những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường. 

Ba là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng gắn với nâng cao tính tự giác tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên. Những phẩm chất đạo đức của 
người cán bộ, đảng viên đương nhiên phải được xây dựng và phát triển theo thang giá trị về phẩm 
chất, nhân cách của người cộng sản. Đó là những tiêu chuẩn mà đạo đức mới, đạo đức cách mạng 
đặt ra, yêu cầu cần có. Tuy nhiên, đạo đức cách mạng không từ trên trời rơi xuống, muốn là có 
được. Thực tế chứng minh, không phải ra tăng trưởng kinh tế là đạo đức cách mạng được nâng lên, 
không phải đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện thì sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối 
sống tự động được khắc phục. Bởi vì, sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức cách 
mạng của mỗi người cán bộ, đảng viên không diễn ra tự phát, mà nhất thiết phải thông qua quá 
trình giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện của mỗi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đạo đức 
cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát 
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triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Tăng cường 
giáo dục đạo đức hiện nay cần phải đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Chú trọng và làm tốt giáo dục truyền thống đạo đức và phát huy các giá trị đạo đức của 
dân tộc. Kết hợp giáo dục đạo đức và giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục pháp luật; trong đó, 
cán bộ, đảng viên tuyệt đối chấp hành Điều lệ Đảng và những điều cấm đảng viên không được 
làm. Kết hợp giáo dục đạo đức với đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi vì, ngoài mặt 
tích cực, thì nền kinh tế thị trường cũng là nguyên nhân tạo ra môi trường “thuận lợi” cho chủ 
nghĩa cá nhân phát triển và chính nó là một trong những nguyên nhân chủ yếu của những tệ nạn 
tiêu cực đã và đang nảy sinh, tồn tại trong xã hội. Do vậy, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết và nhất thiết phải kết hợp với đấu tranh quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân. 

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”. Với di sản tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, cuộc vận động này 
đã đáp ứng kịp thời yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được kết quả 
tốt hơn nữa cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp; trong đó, nâng cao nhận thức về 
vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng và phát huy tính tích cực tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
thời kỳ mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng đạo đức thật sự sát thực tế, 
thiết thực, hiệu quả; đặc biệt coi trọng giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, lối sống xã hội chủ 
nghĩa. Làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt, tôn vinh người có công với cách mạng, có thành 
tích trong lao động, sản xuất, v.v..., để tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua, hướng vào thực 
hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và những năm tiếp theo. 

Tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là di sản quý giá mà Người để lại cho 
Đảng ta, nhân dân ta và dân tộc Việt Nam ta. Đó chính là di sản quý của một danh nhân văn hóa 
thế giới để lại góp vào kho tàng tinh hoa văn hóa của nhân loại. 

 

                                                                                        Trung tướng, TS. Nguyễn Tiến Quốc 
                                                                                         Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 
                                                                                          (dangcongsan.vn - Ngày 07/10/2015) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN 

Hồ Thị Kim Dung 
 Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La 

 
BIÊN TẬP CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG 

Dương Thị Thúy Hồng 
 

BIÊN TẬP 

Phạm Hương Thảo 
 

TRÌNH BÀY MINH HỌA 

Phạm Hương Thảo 
 

BIÊN TẬP KỸ THUẬT 

Tạ Thị Huyền Thanh 
 

SỬA BẢN IN 

Dương Thị Thúy Hồng 
 
 

  
IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
TỈNH SƠN LA. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ: 20/GP-STTTT NGÀY 19/03/2018 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP.  IN XONG 
VÀ NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 9 NĂM 2018. XUẤT BẢN 1 THÁNG/1 KỲ. 
 

 
 


