
Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh 
nghiên cứu thực tế tại khu Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận.

Lãnh đạo Trường tặng hoa chúc mừng các đồng chí giảng viên 
tham gia Thao giảng cấp trường năm 2018.



Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh  phát biểu tại Hội thảo: “Những lời căn dặn 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Bắc Ninh - giá trị lý luận và thực tiễn”.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Dự án “Nhà lớp học kết hợp thư viện, hội trường 

và phòng ở học viên trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ”.

Thừa ủy quyền Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Dung, 
TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” 

cho đồng chí Nguyễn Chí Tấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, ĐUV, Phó Hiệu trưởng kết luận 
và bế mạc Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay”
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l Giấy phép xuất bản số: 237/GP-XBBT, 
    ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Sở Thông tin - 
    Truyền thông tỉnh Bắc Ninh.
l In 250 cuốn, khổ 19cm x 27cm.
l Kỳ hạn xuất bản: 03 số/năm
l IN TẠI XƯỞNG IN BÁO BẮC NINH
l In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2018
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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
ThS. NGUYỄN THỊ DUNG
Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Chủ tịch hội đồng

ThS. NGUYỄN THỊ DUNG
Phó Chủ tịch Hội đồng

ThS. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH
Các thành viên:

ThS. NGUYỄN CHÍ TẤN
ThS. VŨ THỊ LƯƠNG

ThS. NGUYỄN ĐẮC THU
CN. NGUYỄN ĐỨC TIỆM

TRÌNH BÀY
XUÂN HƯƠNG
THùY TRaNG

NGHIÊN CỨU - TRaO ĐỔI

ThS. NGUYỄN HỮU QUẤT: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng 
yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới
TS. NGUYỄN VĂN THẮNG; ThS. TỐNG TRẦN HÀ: Công tác nghiên cứu khoa học 
ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và những vấn đề đặt ra 
ThS. NGUYỄN THỊ DUNG: Giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng 
vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ThS. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH: Đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng giảng dạy 
các môn khoa học chính trị góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ hiện nay
ThS. NGUYỄN CHÍ TẤN: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ThS. VŨ THỊ LƯƠNG: Gắn lý luận với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giảng 
dạy phần học Kỹ năng trong lãnh đạo quản lý
ThS. TRẦN ÁNH NGỌC: Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ đối với giảng viên 
khoa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh hiện nay
CN. NGUYỄN ĐỨC TIỆM: Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy 
chuyên ngành Xây dựng Đảng tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ThS. HOÀNG ĐÌNH MẠNH: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và đánh giá ở 
trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ hiện nay 
ThS. NGUYỄN VĂN HOÀN: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 
khoa học của giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THƯ: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập phần học 
“Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” trong 
chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tỉnh Bắc Ninh
ThS. LÊ THỊ NGỌC MaI: Tệ quan liêu, lực cản lớn của quá trình thực hiện dân chủ 
trong Đảng

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGÔ GIa TỰ 
(03/12/1908 - 03/12/1918)

ThS. NGUYỄN ĐĂNG TÚC: Đồng chí Ngô Gia Tự với việc học tập lý luận chính trị
ThS. NGUYỄN THỊ THaNH HÀ: Tam Sơn, sáng mãi tên anh - Ngô Gia Tự

NGHỊ QUYẾT CỦa ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

TS. CHU THỊ NGÂN: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh thực hiện 
nghiêm tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả
ThS. NGUYỄN THỊ LUÂN: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề 
đối với các chi bộ ở Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

ThS. PHẠM TUẤN aNH: Đấu tranh phòng chống quan liêu trong xây dựng phong 
cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên 
ThS. LÊ CÔNG KHỞI: Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào 
công tác xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng hiện nay
CN. NGUYỄN THỊ HÒa: Rèn luyện phong cách làm việc khoa học đối với giảng viên 
trẻ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay

KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY “QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO”

ThS. DƯƠNG THỊ THaNH HUYỀN: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán 
bộ lãnh đạo quản lý ngày nay - Trách nhiệm và vinh quang của Trường chính trị 
Nguyễn Văn Cừ 
ThS. TRẦN THaNH BÌNH: Tâm huyết với nghề - Phẩm chất đặc biệt quan trọng của 
người giảng viên trường chính trị tỉnh

QUaN HỌ BẮC NINH TRƯỜNG TỒN VÀ LaN TỎa

VIỆT THaNH: Truyền cảm hứng nuôi dưỡng tình yêu Quan họ
MINH HƯỜNG: Góp vui cho đời bằng lời ca, tiếng hát

BIỂN ĐẢO VIỆT NaM

ThS. HOÀNG LONG: Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc bảo vệ chủ 
quyền biển đảo của tổ quốc
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Với bề dày truyền thống 
hơn 60 năm xây dựng 
và phát triển, Trường 
Chính trị Nguyễn Văn 

Cừ đã trở thành trung tâm đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ có uy tín 
của tỉnh Bắc Ninh. Trong điều 
kiện còn gặp nhiều khó khăn 
về cơ sở vật chất, cơ chế tài 
chính và đội ngũ cán bộ nhưng 
lãnh đạo và cán bộ, giảng 
viên của Trường đã có nhiều 
cố gắng trong công tác; nhiều 
năm liền hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị được giao. 
Đóng góp vào kết quả chung 
đó là những chủ trương đúng 
đắn trong xây dựng và phát 
triển đội ngũ cán bộ, giảng 
viên; nhân tố quyết định đối 
với việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của Trường.

Với sự quan tâm của Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, đội ngũ cán 
bộ, giảng viên của Trường 
không ngừng được bổ sung 
về số lượng, nâng cao về chất 
lượng và từng bước đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, 
đội ngũ cán bộ, giảng viên, 
nhân viên và người lao động 
của Trường 47 đồng chí, trong 
đó  có 01 tiến sỹ, 26 thạc sỹ; 
01 đồng chí đang là nghiên cứu 
sinh, 17 cử nhân, còn lại là cán 
bộ viên chức trình độ khác. Về 
trình độ lý luận chính trị có trên 
50% cử nhân, cao cấp. Đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
của Trường còn thường xuyên 
được đào tạo, bồi dưỡng theo 

yêu cầu của nhiệm vụ. Cùng 
với các bước quan tâm, đầu 
tư về hệ thống cơ sở vật chất, 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, kỹ năng và kinh nghiệm 
công tác của đội ngũ này cũng 
đã được cải thiện; góp phần 
vào kết quả chung thực hiện 
nhiệm vụ chính trị.

Đất nước đang trong quá 
trình đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế sâu rộng. Bắc Ninh là 
một tỉnh nằm trong Vùng Kinh 
tế trọng điểm Bắc Bộ có nhiều 
tiềm năng, lợi thế và điều kiện 
phát triển. Những chủ trương 
đúng đắn của tỉnh trong hơn 
20 năm tái lập tỉnh đã đưa Bắc 
Ninh phát triển lên một tầm cao 
mới ngày hôm nay. Tuy nhiên, 
dưới sự tác động của quá trình 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc 

tế, yêu cầu đặt ra đối với kinh 
tế địa phương và cả nước là 
phải bắt nhịp cùng với quá 
trình phát triển toàn cầu. Với 
nhận thức như vậy, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX đã xác định hướng đi quan 
trọng cho quá trình phát triển: 
“Phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân, bản sắc văn hóa 
Bắc Ninh - Kinh Bắc; tập trung 
mọi nguồn lực đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực 
hiện phát triển bền vững; tạo 
bước đột phá thúc đẩy phát 
triển dịch vụ, ưu tiên phát 
triển công nghiệp công nghệ 
cao, công nghiệp hỗ trợ; chú 
trọng phát triển nông nghiệp 
chất lượng cao, đẩy mạnh xây 
dựng nông thôn mới gắn với 
phát triển đô thị; giải quyết tốt 
vấn đề môi trường; nâng cao 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
giảng viên đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới
ThS. NGUYỄN HỮU QUẤT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh
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chất lượng giáo dục - đào tạo, 
nguồn nhân lực và các lĩnh vực 
văn hóa - xã hội, đảm bảo an 
sinh xã hội; nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần của người 
dân; giữ vững quốc phòng an 
ninh”; xây dựng chính quyền 
điện tử và thành phố thông 
minh, phấn đấu đưa tỉnh Bắc 
Ninh trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương theo hướng 
hiện đại, văn hóa, sinh thái, tri 
thức và đô thị thông minh.

Để hướng tới mục tiêu trên, 
công tác cán bộ trong đó có 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ giữ vị trí trọng yếu. Sau khi 
hệ thống cơ sở vật chất của 
Trường đã được quan tâm, đầu 
tư xây dựng đồng bộ đi vào sử 
dụng, Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ là đầu mối tập trung 
các hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ của tỉnh. Từ đó, 
đặt ra yêu cầu không ngừng 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, giảng viên của Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ lên 
một tầm cao mới, đủ sức đáp 
ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
của quá trình phát triển tỉnh 
Bắc Ninh trong tình hình mới. 
Để hoàn thành được nhiệm vụ 
này, trong thời gian tới, trong 
công tác cán bộ đối với Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ cần 
thực hiện đồng bộ và có hiệu 
quả những giải pháp sau:

Thứ nhất, cần quán triệt 
và thực hiện nghiêm các văn 
bản quy định của Trung ương, 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh về 
cơ cấu tổ chức, bộ máy của 
Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tinh giản, gọn nhẹ theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 6 
khóa XII của Đảng.

Thứ hai, cần tiếp tục quan 
tâm, chăm lo đến xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức nhất là đội ngũ cán bộ 
quản lý, giảng viên của Trường 

có đủ phẩm chất chính trị và 
đạo đức, lối sống trong sáng, 
giản dị theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; noi 
gương Tổng Bí thư Nguyễn 
Văn Cừ. Cán bộ, giảng viên 
Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ phải thực sự là tấm gương 
sáng trong cuộc sống và công 
tác; hết lòng hết sức phục vụ 
nhân dân; xứng đáng là những 
người thầy mẫu mực trong công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Thứ ba, xây dựng kế hoạch 
tuyển dụng, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, giảng viên hàng 
năm của Trường, trong đó chú 
trọng đào tạo chuyên sâu theo 
chuyên ngành phù hợp với 
chuyên môn giảng dạy; chú ý 
đến cơ cấu giảng viên phù hợp 
với nhiệm vụ chuyên môn của 
Trường. Quan tâm tổ chức bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức mới, 
thông tin thời sự quốc tế và đất 
nước; tăng cường nghiên cứu 
và cập nhật tình hình thực tiễn 
của tỉnh Bắc Ninh. Rèn luyện 
về phương pháp sư phạm bảo 
đảm tính thuyết phục của mỗi 
bài giảng của giảng viên. Nâng 
cao kỹ năng xử lý tình huống 
cho cán bộ, giảng viên trong 
công tác quản lý học viên bảo 
đảm hiệu quả, theo đúng quy 
định. Đối với cán bộ quản lý, 
cần rèn luyện nâng cao khả 
năng tham mưu cho lãnh đạo 
Trường trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị được phân công 
theo dõi, phụ trách.

Thứ tư, mỗi cán bộ, giảng 
viên của Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ phải thường 
xuyên tự học tập, tự rèn luyện 
để không ngừng nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ; kỹ năng công tác; phù hợp 
với yêu cầu của công tác định 
hướng, quản lý và thực hiện kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Chú 
trọng học tập nâng cao trình 
độ ngoại ngữ, kỹ năng ứng 

dụng tin học… nhằm từng bước 
thích ứng với yêu cầu hội nhập 
quốc tế và cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 xây dựng 
chính quyền điện tử và thành 
phố thông minh ở Bắc Ninh.

Thứ năm, tiếp tục quan 
tâm chăm lo đến cán bộ, 
công chức, viên chức, nhằm 
nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần để mọi cán bộ 
của Trường đều yên tâm công 
tác; tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất để cán bộ cống hiến lâu 
dài cho sự nghiệp đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ của tỉnh. Tăng 
cường công tác giáo dục, bồi 
dưỡng nâng cao kỹ năng công 
tác của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nhằm thực 
hiện tốt nghiệp vụ của công 
tác tham mưu, phục vụ, bảo 
đảm cho công tác xây dựng và 
tổ chức thực hiện có hiệu quả 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
của Trường hằng năm.

Tóm lại, việc nâng cao chất 
lượng toàn diện, xây dựng đội 
ngũ cán bộ, giảng viên của 
Trường Chính trị vừa hồng vừa 
chuyên là yêu cầu cần thiết 
và tất yếu trong bối cảnh đất 
nước và tỉnh Bắc Ninh đang 
chuyển mình phát triển ở một 
tầm cao mới. Điều đó, đòi hỏi 
chính sách cán bộ phải được 
quan tâm, thực hiện đúng đắn 
theo chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước; phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn phát triển 
của tỉnh Bắc Ninh. Mỗi cán bộ, 
công chức, viên chức và người 
lao động của Trường cần ý 
thức sâu sắc vai trò và yêu cầu 
đối với công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ cho tỉnh trong 
tình hình mới. Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ tập trung lãnh 
đạo xây dựng Đảng bộ, nhà 
trường trong sạch vững mạnh; 
trong đó đặc biệt coi trọng việc 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên./.
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1. Nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học của các trường 
chính trị tỉnh, thành phố

Trường chính trị tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có 
chức năng tổ chức hoạt động 
nghiên cứu khoa học nhằm 2 
mục đích chủ yếu sau đây:

- Một là, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Hai là, nghiên cứu, tổng 
kết thực tiễn địa phương góp 
phần làm rõ thêm đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 
tư vấn cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương những vấn đề về 
phát triển kinh tế - xã hội, xây 
dựng hệ thống chính trị và một 
số vấn đề khác có liên quan.

Qua thực tiễn nghiên cứu 
của các trường và quy định 
của Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, hoạt động 
nghiên cứu khoa học được các 
trường thực hiện thông qua 
các hình thức sau: 

- Nghiên cứu đề án khoa 
học cấp nhà nước, cấp tỉnh;

- Nghiên cứu đề tài khoa 
học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp 
tỉnh, cấp cơ sở (cấp trường), 
cấp khoa;

- Nghiên cứu biên soạn 
chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng của trường;

- Biên soạn tập bài giảng tình 
hình, nhiệm vụ của địa phương;

- Nghiên cứu biên soạn lịch 
sử trường, địa phương;

- Tham gia hội thảo khoa 
học cấp quốc gia, cấp bộ, cấp 
tỉnh, cấp cơ sở, cấp khoa; 

- Nghiên cứu viết bài công bố 
trên báo, bản tin, kỷ yếu khoa 
học, tạp chí in và điện tử của 
trường, địa phương, trung ương;

- Nghiên cứu thực tế theo 
kế hoạch phục vụ giảng dạy, 
học tập nghiên cứu đề án, đề 
tài khoa học;

- Nghiên cứu viết sáng kiến 
- kinh nghiệm phục vụ giảng 
dạy, học tập.

2. Thực trạng công tác 
nghiên cứu tại các trường 
chính trị tỉnh, thành phố 
trong những năm qua

2.1. Nhân lực tham gia hoạt 
động nghiên cứu khoa học

Đội ngũ cán bộ, giảng viên 
là lực lượng nòng cốt tham gia 
hoạt động nghiên cứu khoa 
học của các trường. Hiện nay, 
tổng số cán bộ, giảng viên, 
nhân viên (kể cả hợp đồng 

Công tác nghiên cứu khoa học 
ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và những vấn đề đặt ra
TS. NGUYỄN VĂN THẮNG 

Vụ Trưởng Vụ Các trường chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
ThS. TỐNG TRẦN HÀ 

Vụ Các trường chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tạp chí, nội san, bản tin, thông tin nội bộ… của Vụ Các trường chính 
trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Chính trị 
các tỉnh, thành.
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công việc) của các trường 
là 3.728 người, trong đó có 
2.162 giảng viên (kể cả giảng 
viên kiêm nhiệm), đạt tỷ lệ 
xấp xỉ 58% tổng số biên chế; 
số còn lại là viên chức, người 
lao động. Trong tổng số giảng 
viên, 81 người có trình độ tiến 
sĩ, chiếm tỷ lệ 3,75% (chưa kể 
số nghiên cứu sinh đang theo 
học tại Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh và các cơ sở 
đào tạo khác); 1.526 người có 
trình độ thạc sĩ, chiếm 70,58% 
(chưa kể số giảng viên đang 
học cao học). Có 66 giảng 
viên cao cấp và tương đương, 
chiếm 3,05%; có 556 giảng 
viên chính, chiếm tỷ lệ 25,72%. 
Nguồn nhân lực khoa học này 
cho thấy tiềm năng phát triển 
mạnh trong tương lai.

Qua từng năm, các trường 
đã có đổi mới trong xây dựng 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu. 
Nếu như trước năm 2014, các 
trường chủ yếu tự tổ chức hoạt 
động khoa học thì từ năm 2014, 
các trường đã tăng cường hình 
thức liên kết tổ chức hội thảo 
để trao đổi học tập kinh nghiệm 
trong các công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ, tăng cường các yếu 
tố thực tiễn. Đến năm nay, nhiều 
trường chính trị tỉnh, thành phố 
đã liên kết tổ chức hội thảo, thực 
hiện đề tài nghiên cứu với các 
huyện, thị, ban, ngành của tỉnh 
và một số cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể ở Trung ương. Việc mở 
rộng sự phối hợp, cộng tác đến 
các cán bộ nghiên cứu của 
cơ quan khác trong tỉnh, cơ 
quan Trung ương vừa giúp các 
trường bám sát nhu cầu khoa 
học của tỉnh và Trung ương, 
vừa giúp các trường nâng cao 
chất lượng hoạt động khoa 
học, qua đó rèn luyện kỹ năng 
nghiên cứu khoa học cho cán 
bộ, giảng viên của trường.

2.2. Về định hướng nghiên 
cứu, xác định đề tài

Với mục tiêu hoạt động 
nghiên cứu khoa học phải 
thiết thực, trực tiếp phục vụ 
có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, 
bồi dưỡng, các trường chính trị 
đã chú trọng xác định và lựa 
chọn hệ thống đề tài nghiên 
cứu tập trung vào các nội 
dung: Nghiên cứu, đổi mới, 
cụ thể hóa chương trình, giáo 
trình; đổi mới và nâng cao hiệu 
quả, chất lượng của công tác 
quản lý, công tác nghiên cứu 
khoa học, công tác đào tạo, 
bồi dưỡng...; nghiên cứu, biên 
soạn lịch sử của nhà trường, 
lịch sử của địa phương.

Song hành với hoạt động 
trên đây, các trường cũng mở 
hướng nghiên cứu phục vụ tư 
vấn chủ trương, chính sách, 
cơ chế của địa phương với 
các vấn đề như: Xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở; nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ; phát triển kinh tế hợp 
tác trong nông nghiệp; đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng nông 
thôn mới; chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi phát triển 
sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa; ảnh hưởng của sản 
phẩm văn hóa độc hại đối với 
thanh thiếu niên; xây dựng 
đời sống văn hóa, xã hội và 
bảo vệ môi trường; phát huy 
vai trò của đội ngũ nữ trí thức 
trong giai đoạn hiện nay; 
công tác vận động đồng bào 
dân tộc thiểu số...

Các trường chính trị cũng 
đã sử dụng các hoạt động 
khoa học phù hợp để tổ chức 
tuyên truyền, cổ động cán bộ, 
đảng viên và nhân dân như tổ 
chức hội thảo, toạ đàm các cấp 
để kỷ niệm những sự kiện lớn 
quốc tế và trong nước (ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam, ngày Cách mạng tháng 
Tám thành công, ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày 
giải phóng hoàn toàn miền 
Nam thống nhất đất nước), kỷ 
niệm các phong trào đoàn thể, 
phong trào cách mạng vô sản 
quốc tế... 

2.3. Kết quả hoạt động khoa 
học trong những năm gần đây 
(5 năm, từ 2014 đến nay):

Qua theo dõi nắm tình hình 
các trường, chúng tôi nhận 
thấy các trường đã triển khai 
toàn diện các hoạt động khoa 
học. Cán bộ, giảng viên các 
trường chính trị tỉnh, thành 
phố đã có 1189 sáng kiến kinh 
nghiệm. 

Các trường đã triển khai 
nghiên cứu và được nghiệm 
thu 1180 đề tài khoa học các 
cấp. Trong đó có 359 đề tài 
cấp khoa, 704 đề tài khoa học 
cấp trường, 111 đề tài khoa 
học cấp tỉnh, 04 đề tài cấp bộ, 
và đặc biệt là từ năm 2015 trở 
lại đây, các trường chính trị đã 
được giao nghiên cứu 02 đề tài 
cấp Nhà nước. Đây là những 
bước tiến bộ đáng kể của các 
trường chính trị tỉnh, thành 
phố trong quá trình công tác.

Bên cạnh đó, tổ chức hội 
thảo, tọa đàm khoa học là hoạt 
động được các trường chính trị 
đặc biệt quan tâm. Các trường 
chính trị đã tổ chức được 572 
cuộc tọa đàm khoa học; 1323 
hội thảo khoa học, trong đó 
đáng chú ý là có 08 hội thảo 
khoa học cấp Bộ, 05 hội thảo 
khoa học cấp Nhà nước. 

Tại các trường bộ, ngành, 
đoàn thể Trung ương, cán bộ, 
giảng viên các trường đã có 80 
sáng kiến kinh nghiệm. Các 
trường đã chủ trì, phối hợp tổ 
chức được: 123 buổi tọa đàm, 
219 hội thảo khoa học; nghiên 
cứu 160 đề tài khoa học các 
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cấp, trong đó có 27 đề tài cấp 
bộ và 03 đề tài cấp Nhà nước.

2.4. Về công bố các kết quả 
của hoạt động nghiên cứu khoa 
học (5 năm, từ 2014 đến nay):

Trên cơ sở các kết quả 
nghiên cứu, nhiều trường đã 
xây dựng và xuất bản được 
tài liệu giảng dạy cho một số 
chương trình bồi dưỡng chức 
danh cho cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cơ sở; biên soạn và 
xuất bản tập bài giảng về Tình 
hình, nhiệm vụ địa phương 
theo quy định trong Chương 
trình đào tạo trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính; tổng 
kết, xuất bản tài liệu về những 
câu hỏi và xử lý tình huống 
phục vụ công tác giảng dạy 
và học tập; xuất bản các cuốn 
sách về lịch sử xây dựng và 
phát triển của nhà trường. 
Ngoài ra, nhiều trường đã xã 
hội hóa, xuất bản được những 
đầu sách là tài liệu tham 
khảo, tài liệu giảng dạy, bồi 
dưỡng phục vụ công tác tập 
huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ ở địa phương với 
chất lượng tốt, được cơ quan 
quản lý địa phương và người 
học đánh giá cao.

Bên cạnh đó, để tạo diễn 
đàn trao đổi kinh nghiệm 
trong tổ chức quản lý, trao 
đổi các kết quả nghiên cứu 
khoa học góp phần nâng cao 
trình độ chuyên môn cho đội 
ngũ giảng viên, theo thống kê 
chưa đầy đủ, trong 5 năm vừa 
qua, các trường chính trị đã 
xuất bản 337 số tạp chí, nội 
san, bản tin, thông tin nội bộ, 
có hơn 1465 bài viết trên báo 
Trung ương và địa phương. 
Các trường bộ, ngành xuất 
bản được tổng số 40 số tạp 
chí, nội san, bản tin, thông tin 
nội bộ, có 105 bài viết trên báo 
Trung ương và địa phương. Số 

lượng tạp chí, bản tin, nội san 
cũng như số bài viết khoa học 
được công bố tăng đều qua 
các năm.

Nhìn chung, nhiều bản tin, 
tạp chí có chất lượng tốt, thu 
hút được nhiều tác giả trong 
và ngoài trường tham gia, 
tiêu biểu là Tạp chí Phát triển 
nhân lực của Học viện Cán bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh, bản 
tin của Trường Đào tạo cán bộ 
Lê Hồng Phong thành phố Hà 
Nội, Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, Trường 
Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn 
Cừ tỉnh Quảng Ninh, Trường 
Chính trị Tô Hiệu thành phố 
Hải Phòng, các trường chính 
trị của các địa phương khác 
như: Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, 
Tuyên Quang, Đà Nẵng, Lâm 
Đồng, Đồng Tháp, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế...

Các tạp chí, bản tin của 
các trường hoàn thành tốt 
vai trò là kênh thông tin quan 
trọng để công bố kết quả các 
hoạt động nghiên cứu khoa 
học. Đây là diễn đàn để cán 
bộ, giảng viên và các tác giả 
ngoài nhà trường trao đổi 
thông tin nghiên cứu, kinh 
nghiệm thực tiễn về các vấn 
đề chính trị, kinh tế, văn hóa - 
xã hội của địa phương, những 
vấn đề chuyên môn, nghiệp 
vụ phục vụ cho việc nâng cao 
chất lượng dạy và học của nhà 
trường.

Thực tế cho thấy, công tác 
nghiên cứu khoa học, tổng 
kết thực tiễn của các trường 
những năm qua đã đạt được 
những kết quả thiết thực, 
ngày càng có nhiều đổi mới 
và đạt được mục đích chính 
là phục vụ trực tiếp nhiệm vụ 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
của các trường chính trị, cụ 
thể hoá đường lối, chủ trương 

của Đảng, tham gia xây dựng 
chính sách, cơ chế của địa 
phương; tuyên truyền, cổ vũ, 
động viên cán bộ, đảng viên 
và nhân dân tích cực xây dựng 
đời sống mới.

3. Những hạn chế trong 
hoạt động nghiên cứu khoa 
học của các trường chính trị 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương

- Nội dung nghiên cứu của 
một số hoạt động khoa học 
chưa thật sát hợp với thực tế, 
đôi khi còn quá tập trung vào 
công tác tuyên truyền, ít tính 
ứng dụng. Các cuộc toạ đàm, 
hội thảo vẫn được tổ chức 
nhiều hơn so với hoạt động 
nghiên cứu đề tài và nhằm vào 
các ngày kỷ niệm, ngày lễ.

- Mặc dù công tác nghiên 
cứu khoa học đã được triển 
khai nhiều năm, số lượng đề 
tài tăng đều qua các năm, 
nhưng năng lực nghiên cứu 
khoa học của nhiều trường 
chưa được nâng lên. Hầu hết 
các trường đã tổ chức cho cán 
bộ, giảng viên đi nghiên cứu 
thực tế (đặc biệt là nghiên 
cứu thực tế có kỳ hạn) tại các 
cơ sở trong tỉnh để nâng cao 
chất lượng giảng dạy, nghiên 
cứu. Tuy nhiên, nhìn chung, 
nội dung nghiên cứu chưa thật 
cụ thể, thiết thực, kinh phí đi 
nghiên cứu thực tế hạn hẹp. 
Còn tình trạng một số cán bộ, 
giảng viên chưa hoàn thành 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học. Vì vậy, nhiều trường vẫn 
chưa tổ chức nghiên cứu được 
các đề tài cấp tỉnh, thành phố 
(năm học 2015-2016: trên 30 
trường chính trị chưa tổ chức 
nghiên cứu được các đề tài 
cấp tỉnh, thành phố; năm 
học 2016-2017: có 34 trường 
chính trị chưa tổ chức nghiên 
cứu được đề tài cấp tỉnh); bên 
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cạnh đó, chất lượng nghiên 
cứu đề tài còn chưa cao (thậm 
chí, năm học 2016-2017, có 
01 đề tài cấp tỉnh nghiệm thu 
không đạt yêu cầu).

- Còn một số ít trường chưa 
xuất bản được bản tin hoặc 
nội san, chưa xây dựng được 
trang thông tin điện tử của 
trường nên chưa tạo được diễn 
đàn để cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, giảng viên công bố kết quả 
nghiên cứu, trao đổi chuyên 
môn, nghiệp vụ. 

Nguyên nhân khiến cho 
hoạt động khoa học còn 
những hạn chế như trên chủ 
yếu là do sinh hoạt học thuật 
ở một số trường, nhất là ở các 
khoa chuyên môn chưa được 
chú ý đúng mức, đôi khi còn 
hình thức, chưa thực chất. Một 
số cán bộ, giảng viên, viên 
chức chưa đề cao tinh thần 
trách nhiệm trong việc thực 
hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, 
sự quan tâm chỉ đạo, quản lý 
của một số tỉnh, thành ủy, ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố 
đối với công tác trường chính 
trị chưa ngang tầm với vị trí, 
vai trò của trường chính trị. 
Nhiều trường chính trị cơ sở 
vật chất - kỹ thuật còn khó 
khăn, thiếu thốn, chắp vá. 

4. Những yêu cầu của 
tình hình mới và một số giải 
pháp chủ yếu nâng cao chất 
lượng công tác nghiên cứu 
khoa học, tổng kết thực tiễn 
tại các trường chính trị tỉnh, 
thành phố trong thời gian tới

4.1. Những yêu cầu đối với 
công tác nghiên cứu khoa học, 
tổng kết thực tiễn ở các trường 
chính trị trong tình hình mới

Một là, Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng, Nghị quyết số 
32-NQ/TW ngày 26/5/2014 
của Bộ Chính trị đã đặt ra 
mục tiêu là: “Tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về chất lượng, 
hiệu quả của công tác đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị, góp phần xây dựng đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ 
phẩm chất chính trị, đạo đức 
và năng lực, phong cách làm 
việc hiệu quả đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp bảo vệ tổ 
quốc Việt Nam XHCN”. Yêu 
cầu bức thiết hiện nay với các 
trường chính trị là phải tiếp tục 
đẩy mạnh đổi mới, nâng cao 
chất lượng công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, 
quản lý bằng nhiều giải pháp, 
trong đó không thể thiếu việc 
nâng cao chất lượng công tác 
nghiên cứu khoa học. Bởi vì 
kết quả của hoạt động khoa 
học là tiền đề quan trọng để 
nâng cao chất lượng đào tạo, 
bồi dưỡng. Yêu cầu đối với 
công tác đào tạo, bồi dưỡng 
dẫn đến đòi hỏi các trường 
phải tăng cường lãnh đạo, 
chỉ đạo, tạo cơ chế đầu tư, hỗ 
trợ để nâng cao chất lượng 
nghiên cứu khoa học, tổng kết 
thực tiễn, nhất là các đề tài 
khoa học cấp tỉnh, cấp trường. 

Hai là, theo Quyết định 
của Ban Bí thư, trường chính 
trị tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương là trung tâm đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức ở địa phương; 
đồng thời là cơ quan nghiên 
cứu, tổng kết thực tiễn, góp 
phần nâng cao chất lượng 
đào tạo, bồi dưỡng và thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Bên cạnh đó, 
ngày 08/02/2018, Ban Chấp 
hành Trung ương đã ban 
hành Hướng dẫn số 02-HD/
TW hướng dẫn tổng kết thực 
tiễn, nghiên cứu lý luận. Với 
chức năng của trường chính 
trị, trên cơ sở hướng dẫn của 
Trung ương, hoạt động khoa 

học của các trường, mà trọng 
tâm là công tác tổng kết thực 
tiễn phải ngày càng được đẩy 
mạnh và nâng cao về chất 
lượng. Các kết quả nghiên 
cứu khoa học, tổng kết thực 
tiễn của các trường trở thành 
nguồn cung cấp chất liệu tri 
thức khoa học bổ ích, thiết 
thực cho không chỉ hoạt động 
đào tạo, bồi dưỡng mà còn trở 
thành nguồn tư liệu quý, tin 
cậy để cấp ủy, chính quyền địa 
phương hoạch định phương 
hướng, xây dựng chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Ba là, yêu cầu của thực 
tiễn hiện nay là phải nâng cao 
năng lực giảng dạy cũng như 
nghiên cứu khoa học, tổng kết 
thực tiễn của đội ngũ cán bộ, 
giảng viên trường chính trị. 
Cùng với các cơ quan khác 
trong hệ thống chính trị, thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương VI khóa XII vừa 
qua, các trường chính trị cần 
sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, 
giảng viên gắn chặt với yêu 
cầu xây dựng và phát triển 
đội ngũ đủ về số lượng, có 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ và kỹ năng làm việc hiệu 
quả, có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có phẩm chất đạo đức 
và phong cách công tác mẫu 
mực đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong thời kỳ mới. Trong 
thời gian tới, vấn đề đặt ra 
với các trường chính trị là 
xây dựng cho được lực lượng 
nghiên cứu khoa học tốt. Trụ 
cột của lực lượng này là cán 
bộ, giảng viên của nhà trường, 
đồng thời, có sự tham gia của 
học viên, cán bộ lãnh đạo, 
quản lý và các nhà khoa học 
đang công tác ở địa phương. 
Để đội ngũ này đảm đương 
được nhiệm vụ, rất cần đẩy 
mạnh hoạt động khoa học, 
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tạo môi trường nghiên cứu sôi 
động, với tính chất học thuật 
ngày một cao hơn.

4.2. Một số giải pháp chủ 
yếu nâng cao chất lượng công 
tác nghiên cứu khoa học, tổng 
kết thực tiễn ở các trường 
chính trị tỉnh

Đứng trước những yêu cầu 
của tình hình mới, để nâng 
cao chất lượng nghiên cứu 
khoa học, tổng kết thực tiễn, 
các trường chính trị cần thực 
hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, các trường chính 
trị cần tăng cường hoạt động 
nghiên cứu khoa học, tổng 
kết thực tiễn, tích cực đề xuất 
nghiên cứu đề tài khoa học 
cấp tỉnh, gắn việc nghiên cứu 
đề tài cấp khoa trực tiếp phục 
vụ giảng dạy, học tập; đề tài 
cấp trường gắn với nhiệm vụ 
xây dựng hệ thống chính trị và 
phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Thứ hai, các trường chính 
trị nên có kế hoạch tăng 
cường hợp tác với các cơ sở 
nghiên cứu khoa học của tỉnh 
và Trung ương. Trong đó, cần 
tạo điều kiện để cán bộ, giảng 
viên của trường chính trị tham 
gia một số chuyên đề khoa 
học thuộc đề tài, dự án cấp Bộ 
do Học viện chủ trì và tham gia 
một số đoàn đi học tập nghiên 
cứu thực tế nước ngoài do Học 
viện tổ chức. Các trường cũng 
cần có cơ chế giúp cán bộ, 
giảng viên tham gia đấu thầu 
các đề tài nghiên cứu do các 
cơ quan bên ngoài tổ chức.

Thứ ba, để tránh tình trạng 
cán bộ, giảng viên chỉ đề xuất 
các nghiên cứu phù hợp thế 
mạnh của mình mà bỏ qua 
các đề tài thuộc nhiệm vụ của 
nhà trường, các trường cần tạo 
cơ chế thúc đẩy sự chủ động 
của cán bộ, giảng viên trong 

trường phát hiện đề tài song 
song với giao khoán đề tài. 

Thứ tư, một lực lượng tham 
gia nghiên cứu còn ít được 
chú trọng là học viên. Học 
viên trường chính trị là cán 
bộ đương chức và dự nguồn 
lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, 
có điều kiện nắm rõ thực 
tiễn cơ sở. Bên cạnh đó, khi 
kết thúc khoá học trở về địa 
phương, học viên trở thành 
những người có thể trực tiếp 
ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu vào thực tiễn công tác. 
Vì vậy, các trường quan tâm, 
xem xét phương thức đưa học 
viên vào tham gia các nhóm 
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn 
địa phương trong thời gian học 
tập tại nhà trường. 

Thứ năm, các trường chú 
ý bố trí ngân sách phù hợp 
cho hoạt động khoa học, 
tăng cường đầu tư cho Thư 
viện nhà trường, bổ sung các 
trang thiết bị nghe nhìn cần 
thiết để phục vụ tốt cho hoạt 
động thông tin khoa học, tạo 
điều kiện để giảng viên tiếp 
cận với các công nghệ thông 
tin trong nghiên cứu. Bảo đảm 
xuất bản bản tin Thông tin lý 
luận và thực tiễn ít nhất 02 số/
năm; nâng cấp và cập nhật 
trang thông tin điện tử của các 
trường để trang thông tin hoạt 
động đạt hiệu quả thiết thực. 

Thứ sáu, Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh, mà đầu 
mối là Vụ Các trường chính trị 
cần tiếp tục phát huy vai trò là 
đơn vị hướng dẫn các trường 
trong công tác nghiên cứu 
khoa học, tư vấn và tham gia 
tổ chức các hoạt động nghiên 
cứu khoa học của các trường 
chính trị, trường cán bộ của 
bộ, ngành, đoàn thể Trung 
ương; là cầu nối giữa các đơn 
vị nghiên cứu của Học viện với 

các trường chính trị trong các 
hoạt động khoa học của Học 
viện và của các trường chính 
trị tỉnh, thành phố. Thời gian 
tới, để tạo điều kiện, góp phần 
xây dựng trường chính trị trở 
thành trung tâm đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp của tỉnh, thành phố; 
đồng thời là cơ quan nghiên 
cứu khoa học, tổng kết thực 
tiễn của địa phương. Học 
viện nâng cấp Bản tin Thông 
tin Công tác trường chính trị 
thành Tạp chí Thông tin Công 
tác trường chính trị, giúp cán 
bộ, giảng viên, học viên ở các 
trường chính trị có diễn đàn 
thông tin, trao đổi, công bố các 
công trình, bài viết khoa học.

Các đơn vị nghiên cứu của 
Học viện cần quan tâm, coi các 
trường chính trị là một kênh, 
cán bộ, giảng viên trường 
chính trị là một lực lượng cộng 
tác viên nghiên cứu nhiều tiềm 
năng. Các trường chính trị có 
thể tham gia đóng góp kinh phí, 
cán bộ, giảng viên các trường 
có thể tham gia những công 
việc từ đơn giản như: điều tra, 
khảo sát, đến các công việc 
phức tạp như tham gia viết bài, 
nghiên cứu các đề tài nhánh, 
viết tổng quan.

Hoạt động nghiên cứu 
khoa học của Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh trong 
thời gian tới đây rất nên có sự 
tham gia của hệ thống các 
trường chính trị, bởi các trường 
chính trị vừa là nơi cung cấp 
nguồn nhân lực nghiên cứu, 
vừa là những cơ sở nghiên 
cứu liên kết giàu tiềm năng. 
Việc liên kết chặt chẽ với các 
trường chính trị sẽ giúp các 
lĩnh vực nghiên cứu cũng như 
kết quả nghiên cứu của Học 
viện sát thực tiễn hơn, giàu 
sức sống hơn./.
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I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo
Trong quá trình lãnh đạo đấu tranh cách 

mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn 
quan tâm và coi trọng đến công tác giáo dục. 
Người khẳng định “Một dân tộc dốt là một dân 
tộc yếu”. Vì vậy, tư tưởng về giáo dục là một bộ 
phận hữu cơ, nội dung quan trọng trong toàn 
bộ tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà 
Nho yêu nước có truyền thống hiếu học, sống 
gần gũi với nhân dân. Chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của người cha, ngay từ thủa nhỏ, Người 
đã được chính người cha thân yêu của mình là 
người thầy dạy bảo, và Người thấu hiểu nỗi đau 
thương của một dân tộc bị đoạ đày nô lệ, nhục 
nhã, mù chữ và dốt nát. Trong suốt 24 năm, 
trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, cho 
đến khi vĩnh biệt thế giới về cõi vĩnh hằng là 
thời kỳ Người dành nhiều thời gian để lãnh đạo 
nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân đầy khó khăn, gian khổ và hy 
sinh. Nhưng Người vẫn quan tâm đến giáo dục. 
Bời vì theo Người, sau khi kết thúc chiến tranh, 
thống nhất Tổ quốc chúng ta còn phải tiến hành 
xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng 
hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu… 
mục tiêu đó chỉ có thể thực hiện được dựa trên 
nền tảng vững chắc của giáo dục. Và Người 
nói: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết 
cần có những con người xã hội chủ nghĩa.

 Con người mà Bác mong muốn giáo dục 
và đào tạo không chỉ có lòng yêu nước, có lý 
tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức mà còn 
phải có tri thức khoa học, kỹ thuật, kỹ năng lao 

động sản xuất... mới có sức mạnh tinh thần và 
thể chất vượt qua mọi khó khăn, thách thức 
trong đấu tranh và trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc, văn 
minh, tiến bộ, bắt nhịp cùng thời đại và xã hội 
mới. Vì vậy, Người đã chỉ đạo xây dựng một 
nền giáo dục mới, mang tính dân chủ nhân 
dân, đồng thời đặt cơ sở cho sự ra đời một nền 
khoa học giáo dục macxit, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Trong những công lao to lớn của Hồ 
Chí Minh đối với dân tộc, sự đóng góp để xây 
dựng một nền giáo dục mới, cách mạng có vị 
trí và ý nghĩa quan trọng. Có lẽ hiếm có một 
nhà cách mạng, nhà lãnh đạo là nguyên thủ 
quốc gia nào trên thế giới và trong thời đại ngày 
nay có sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục và 
đào tạo như Hồ Chí Minh. Người chăm lo cho 
sự nghiệp giáo dục không chỉ là trách nhiệm 
của nhà lãnh đạo đất nước mà còn là sự thể 
hiện tình cảm của một chiến sỹ cách mạng đấu 
tranh cho tự do, cho hạnh phúc của con người, 
và tình cảm, trách nhiệm, lương tâm của một 
người thầy giáo.

Sự quan tâm của Người được thể hiện bằng 
những hành động cụ thể, những lời chỉ bảo, bài 
nói, bài viết, vừa có tính lý luận và tính thực 
tiễn và không chỉ đối với người dạy và cả người 
học - là cơ sở quan trọng để hình thành nên tư 
tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục, là bộ phận 
hữu cơ của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng về 
giáo dục của Người được xây dựng trên những 
cơ sở, nguyên tắc về lý luận giáo dục của chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tinh hoa văn hoá giáo dục 
của nhân loại và truyền thống giáo dục của dân 
tộc. Đặc biệt là hoạt động, phong cách, đạo 

Giáo dục trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
và sự vận dụng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng 

lý luận chính trị ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh hiện nay

ThS. NGUYỄN THỊ DUNG
TUV - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
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đức của người thầy giáo yêu nước Nguyễn Tất 
Thành và Người trở thành bậc trí nhân Phu tử 
để cho các thế hệ thầy giáo mai sau noi gương 
và học tập.

Vấn đề cơ bản nhất, nổi bật nhất trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là vấn đề xây 
dựng và hoàn thiện con người thông qua hoạt 
động giáo dục và tự giáo dục. Đối với Người, 
nhân tố con người có tính quyết định đối với 
thành công của cách mạng, tiến bộ xã hội, tiền 
đồ của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Để 
đạt được mục tiêu của giáo dục nêu trên, Hồ 
Chí Minh chủ trương giáo dục toàn diện, vừa 
Hồng vừa Chuyên. Đây cũng là nội dung giáo 
dục mang giá trị tư tưởng, làm nền tảng cho sự 
phát triển con người Việt Nam, là nội dung hoạt 
động chủ yếu của nhà trường xã hội chủ nghĩa 
trong quá trình giáo dục - đào tạo, huấn luyện 
học sinh, cán bộ, đảng viên vươn lên chiếm 
lĩnh những giá trị cao quý, tinh hoa của loài 
người và dân tộc. 

II. Vận dụng tư tưởng giáo dục, đào tạo 
của Hồ Chí minh vào công tác đào tạo, bồi 
dưỡng của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh

Hiện nay, việc vận dụng tư tưởng của Hồ Chí 
Minh đang là vấn đề vừa có tính chiến lược, đồng 
thời cũng là vấn đề cấp thiết của cách mạng Việt 
Nam. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, lĩnh vực, ở mỗi con 
người, dù trên cương vị lãnh đạo cao nhất đến 
đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đều phải 
thầm nhuần tư tưởng của Người, để vận dụng 
sao cho phù hợp, thiết thực hiệu quả từ trong 
mỗi suy nghĩ việc làm cụ thể hàng ngày. 

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ là một 
đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ của tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, việc học tập và 
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, 
đào tạo trong công tác hàng ngày có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ này càng trở lên 
quan trọng và cấp thiết, khi đất nước và tỉnh 
Bắc Ninh bước vào thời kỳ mới: đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, 
phấn đấu đến năm 2022 trở thành thành phố 
trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, 
hiện đại. Trong bối cảnh và xu thế của thời đại 
đang có những chuyển biến mau lẹ, diễn biến 
phức tạp, hơn lúc nào hết nhiệm vụ chính trị 
của Tỉnh là phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt 

trong hệ thống chính trị, không chỉ có chuyên 
môn, nghiệp vụ, kỹ năng lao động làm việc tốt, 
mà còn phải có trình độ về lý luận chính trị để 
ngày càng trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, 
nắm vững Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, 
đường lối và chính sách của Đảng, từ đó biết 
cụ thể hoá và vận dụng một cách sáng tạo vào 
điều kiện cụ thể của tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng 
chính là đòi hỏi cao nhất đối với mỗi tổ chức 
đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của tỉnh, góp phần 
quyết định vào nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Đồng thời, 
cũng là thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh 
về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán 
bộ, đảng viên của Đảng trong việc học tập lý 
luận như Người từng nói: “Lý luận như cái kim 
chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta 
trong công việc thực tế. Không có lý luận thì 
lúng túng như nhắm mắt mà đi. Có kinh nghiệm 
mà không có lý luận cũng như một mắt sáng 
một mắt mờ. Nói tóm lại, mỗi cán bộ, đảng viên 
phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào 
công việc thực tế. Phải chữa cái bệnh kém lý 
luận, khinh lý luận và lý luận suông”.

Để đạt được mục tiêu đó, trong những năm 
tới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi 
dưỡng của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ là 
phải không ngừng đổi mới nội dung, phương 
pháp đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng 
giảng dạy và học tập lý luận chính trị hiện nay. 
Vì vậy, trước hết đòi hỏi công tác quản lý, giảng 
dạy phải được đổi mới tích cực và cụ thể hơn 
nữa. Giảng viên của Trường là người chịu trách 
nhiệm chính trong quá trình chuyển tải kiến 
thức lý luận đến học viên, nên phải luôn tự học, 
tự rèn, tự nghiên cứu và phải hiểu sâu, nắm 
vững những vấn đề lý luận chính trị cơ bản. Tri 
thức lý luận thường trừu tượng, khó lượng hoá, 
cụ thể hoá, nên người dạy phải xác định dạy 
cái gì, dạy cho ai, dạy bằng cách nào, để cho 
người học có thể nắm bắt được tốt, liên hệ được 
trong thực tiễn. Mỗi giảng viên phải thường 
xuyên tích luỹ vốn tri thức trong thực tế qua 
hoạt động hàng ngày, nhất là lĩnh vực chuyên 
môn giảng dạy. Không ngừng rèn luyện nâng 
cao bản lĩnh chính trị, đây là đòi hỏi rất cao 
đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, 
cùng với các yếu tố như: yêu nghề, gương mẫu, 

(Xem tiếp trang 13)
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Lý luận chính trị là vũ khí lý luận của Đảng. 
Sức sống của lý luận chính trị là sự gắn 
kết máu thịt với thực tiễn đời sống, thực 
tiễn đấu tranh cách mạng của Đảng và 

nhân dân. Vì vậy, việc nghiên cứu, giảng dạy và 
học tập các môn khoa học chính trị đang được 
Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc. Nghị 
quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo; gần đây nhất 
là Chỉ thị số 23- CT/TW ngày 09/02/2018 của 
Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đã thể hiện 
rõ điều đó. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn 
hiện nay, việc nâng cao chất lượng giảng dạy 
các môn khoa học chính trị là yêu cầu cấp thiết 
đối với hệ thống giáo dục quốc dân nói chung 
và hệ thống các trường chính trị nói riêng. Đây 
cũng được coi là một trong những giải pháp cơ 
bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay.

Trong những năm vừa qua bám sát sự chỉ 
đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Trường đã nỗ 
lực phấn đấu và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Chất lượng đội ngũ và chất lượng 
giảng dạy không ngừng được nâng lên, nhưng 
bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hạn chế đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của Trường. Nên thiết nghĩ cần phải 
tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, không 
ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy các môn 
khoa học chính trị góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường.

Thứ nhất, xây dựng và phát triển đội ngũ 
- đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc 
nâng cao chất lượng giảng dạy nên cần hội 
tụ những phẩm chất và năng lực sau: Giảng 
viên giảng dạy các môn khoa học chính trị cần 
có niềm đam mê, yêu nghề, nỗ lực khắc phục 
khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi đặc thù 
của các môn học là gắn với thể chế chính trị, 
với thực tiễn cuộc sống, giảng viên cần nghiên 
cứu, phải học, phải không ngừng nâng cao 
trình độ; phải biết phê phán đấu tranh chống 
lại những biểu hiện xuyên tạc, bôi nhọ thậm chí 
là muốn lật đổ chế độ chính trị hiện hành… nếu 
không đam mê, không yêu nghề sẽ khó có thể 
vượt qua những trở ngại đó. Bên cạnh đó giảng 
viên giảng dạy các môn khoa học chính trị phải 
có tri thức khoa học phong phú và chuyên môn 
sâu. Bởi các môn học này có tính khái quát 
cao, nên để kiểm soát được tri thức lý luận, có 
thể giảng cho giảng viên thấm được, tin được 
thì trước hết giảng viên phải có kho tàng tri thức 
phong phú. Đồng thời phải có chuyên môn sâu 
mới làm rõ được bản chất và tính quy luật của 
các môn khoa học chính trị giúp học viên nhận 
thức đúng và vận dụng vào đời sống thực tế 
một cách hiệu quả, giúp học viên thấy được 
tính hữu ích của môn học, thấy được giá trị của 
môn học với thực tế cuộc sống.

Thứ hai, tích cực đổi mới phương pháp 
giảng dạy, tăng cường gắn lý luận với thực tiễn

Để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn 
khoa học chính trị thì đổi mới phương pháp trở 
thành vấn đề quan trọng hàng đầu. Đổi mới 
phương pháp giảng dạy là đổi mới cách thức 
làm việc giữa giảng viên và học viên theo hướng 

Đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng 
giảng dạy các môn khoa học chính trị góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ hiện nay

ThS. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH
Phó Hiệu trưởng
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phát huy vai trò chủ thể của người học, đưa 
người học vào vị trí trung tâm, giúp học viên 
đạt được mục tiêu học tập bằng các hoạt động 
của chính họ. Cùng với phương pháp thuyết 
trình, giảng viên cần sử dụng tốt các phương 
pháp giảng dạy tích cực như nêu vấn đề, thảo 
luận nhóm, sàng lọc, phương pháp đóng vai…
Khi này, giảng viên vừa là người thầy, vừa là 
“nhạc trưởng” tổ chức, định hướng, hướng dẫn 
học viên cùng tham gia tích cực trong giờ học. 
Để làm tốt việc này, yêu cầu giảng viên phải 
rèn luyện để có bản lĩnh nghề nghiệp, phải dày 
công trong chuẩn bị nội dung, kiến thức cả về 
lý luận và thực tiễn, xem xét, lựa chọn phương 
pháp, phượng tiện cho phù hợp với từng đơn vị 
kiến thức cụ thể.

Phương pháp giảng dạy tích cực đóng vai trò 
quan trọng chuyển cách thức giảng dạy theo lối 
độc thoại, sang giảng dạy theo lối đối thoại - 
hai chiều. Điều này giúp giảng viên hiểu được 
người học, biết được họ tiếp thu tri thức như thế 
nào; họ cần tri thức gì…Trên cơ sở đó, giảng 
viên điều chỉnh bài giảng của mình theo hướng 
cung cấp những tri thức mà người học cần chứ 
không phải cung cấp những gì mà mình biết. 
Do vậy, tính giáo điều, tính sách vở, tính một 
chiều, tính lý thuyết suông sẽ giảm đi, tính thực 
tiễn, tính đối thoại hai chiều sẽ tăng lên và bài 
giảng sẽ thiết thực và hiệu quả hơn.

Cùng với việc tích cực đổi mới phương 
pháp, nội dung bài giảng phải bám sát với 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, đồng thời gắn với tình hình chính 
trị, kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và 
của đất nước nói riêng. Vì vậy giảng viên phải 
liên tục cập nhật thông tin, biết chắt lọc thông 
tin, lựa chọn thông tin đảm bảo tính chính xác 
và điển hình làm minh chứng cho bài giảng, 
tăng tính thuyết phục cho người học. Trong 
giảng dạy các môn khoa học chính trị không 
chỉ dừng lại ở khâu truyền bá, giải thích, trang 
bị cho học viên những hiểu biết về những vấn 
đề lý luận cơ bản, quan trọng hơn là làm cho 
họ hiểu, nắm vững và vận dụng những kiến 
thức ấy vào cuộc sống để cải tạo thế giới và 
cải tạo chính bản thân mình. Đồng thời, thông 
qua thực tiễn, tổng kết thực tiễn, rút ra những 
vấn đề từ thực tiễn để hoàn thiện lý luận, 
đường lối, quan điểm.

Thứ ba, đổi mới phương pháp kiểm tra, 
đánh giá kết quả học tập của học viên

Nội dung, chương trình các môn khoa học 
chính trị phần lớn đều có mối liên hệ trực tiếp 
với thực tiễn. Vì vậy, việc kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của học viên không thể dừng 
ở kiểm tra, đánh giá kiến thức mà chủ yếu phải 
kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 
thực tiễn, qua đó để đánh giá các kết quả học 
tập khác về kiến thức, kỹ năng, thái độ. Kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập là cơ sở xác định 
những giá trị đạt được trong quá trình học tập 
của học viên, qua đó điều chỉnh và thúc đẩy 
quá trình dạy của giảng viên. Xuất phát từ mục 
tiêu lấy người học làm trung tâm, việc đánh giá 
kết quả học tập phải hướng đến việc sau khi 
học viên hoàn thành khóa học có thể vận dụng 
kiến thức, kỹ năng ấy vào giải quyết những vấn 
đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra, chứ không chỉ 
đánh giá từng đơn vị kiến thức, kỹ năng riêng 
lẻ. Do đó cần có cách đánh giá khác - đó là 
đánh giá theo định hướng năng lực. 

Cách kiểm tra, đánh giá trên không mâu 
thuẫn với cách kiểm tra, đánh giá theo kiểu 
tiếp cận truyền thống mà nó được coi là bước 
phát triển cao hơn. Để chứng minh người học 
có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ 
hội cho người học được giải quyết vấn đề trong 
tình huống mang tính thực tiễn, khi đó họ phải 
vận dụng kiến thức kỹ năng đã được học trong 
Trường và kinh nghiệm của bản thân trong thực 
tiễn công tác. Như vậy, việc kiểm tra, đánh giá 
không chỉ thúc đẩy và đòi hỏi người học học 
tập trong cả quá trình mà còn thúc đẩy và tạo 
mối liên hệ giữa nhận thức và hành động, giữa 
kiến thức với thực tế cuộc sống, vận dụng kiến 
thức để giải quyết vấn đề của cuộc sống. Để 
đạt được yêu cầu đó, nội dung kiểm tra, đánh 
giá phải thể hiện được sự tiếp nối giữa vấn đề 
cũ và mới cùng sự vận dụng những kiến thức, 
kỹ năng, kinh nghiệm của học viên để xử lý các 
tình huống.

Thứ tư, xây dựng môi trường sư phạm 
lành mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho đội ngũ giảng viên

Cần gắn kết có hiệu quả việc xây dựng môi 
trường sư phạm với các nội dung xây dựng môi 
trường văn hóa trong mỗi đơn vị khoa, phòng 
và nhà trường phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và 
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điều kiện cụ thể. Xây dựng môi trường 
sư phạm phải bảo đảm tính thống nhất, 
hướng tới mục tiêu yêu cầu đào tạo 
của Trường. Chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho đội ngũ giảng viên. 
Trong đó, xây dựng nền tảng chính trị 
- tư tưởng vững chắc, tăng cường giáo 
dục, nâng cao ý thức trách nhiệm trong 
nghiên cứu khoa học và giảng dạy; chú 
trọng xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể 
vững mạnh, thực sự trở thành pháo đài 
về chính trị tư tưởng. Tạo bầu không 
khí lành mạnh, cởi mở, khách quan, 
dân chủ để mỗi giảng viên tu dưỡng, 
rèn luyện và lao động sáng tạo.

Đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên 
cứu khoa học, hướng các nội dung 
nghiên cứu tập trung vào những vấn 
đề kinh tế, chính trị, xã hội nảy sinh 
từ thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của 
Trường. Nên hình thành những nhóm 
nghiên cứu trọng điểm và tổ chức định 
kỳ các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho 
giảng viên; nhóm nghiên cứu trọng 
điểm sẽ mang lại những công trình 
có chất lượng cao, không chỉ gợi mở 
những vấn đề mới mà còn cung cấp 
chất liệu và định hướng cho công tác 
giảng dạy.

Tiếp tục tăng cường ngân sách đầu 
tư cho công tác giảng dạy các môn 
khoa học chính trị, trong đó đầu tư chủ 
yếu cho con người, cho phát triển đội 
ngũ giảng viên; đầu tư cho nghiên cứu 
khoa học, đào tạo và bồi dưỡng; đầu 
tư cho đổi mới phương thức tổ chức và 
quản lý; đầu tư cho cơ sở vật chất…

Nâng cao chất lượng giảng dạy các 
môn khoa học chính trị góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ là yêu cầu khách quan, 
là một trong những nhiệm vụ chính trị 
quan trọng của Trường hiện nay. Mỗi 
giải pháp trên đây có vị trí và vai trò 
khác nhau nhưng thống nhất với nhau 
và cùng hướng tới tác động nhằm nâng 
cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu 
cầu chuẩn hoá, hiện đại hóa, dân chủ 
hóa và hội nhập quốc tế hiện nay./.

có tình thương yêu, hiểu biết lẫn nhau… và phải 
có phương thức giáo dục đúng đắn, làm cho học 
viên hoạt động một cách tự giác và tích cực (thân 
giáo) như Hồ Chí Minh đã từng dạy. Học viên của 
Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mang tên Tổng 
Bí thư Nguyễn Văn Cừ phải xác định được động 
cơ học tập đúng đắn, không chỉ là hoàn thiện về 
mặt bằng cấp đào tạo để chuẩn hoá cán bộ, mà 
học lý luận chính trị theo Hồ Chí Minh là để sửa 
chữa tư tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng; học 
để tin tưởng; học để làm việc, làm người, làm cán 
bộ… Và theo Người, chúng ta đang phải chữa cái 
bệnh kém lý luận, khinh lý luận trong cán bộ, 
đảng viên và quần chúng. 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở và 
dự nguồn các chức danh này đang là đối tượng 
đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của hệ thống các 
Trường chính trị. Hơn lúc nào hết cần phải có 
trình độ năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức và 
vận động quần chúng. Điều đó chỉ có thể thông 
qua con đường học tập, tự học, tự rèn luyện. Và 
người học chỉ có tự nhận thức được sự thiếu hụt, 
non kém về tri thức lý luận, thấy rõ được tầm quan 
trọng, ý nghĩa và tác dụng thực sự của lý luận đối 
với năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành 
hoạt động thực tiễn của mỗi người trên cương vị 
của mình, mới tự giác, chủ động học tập nghiêm 
túc, nếu không chúng ta vẫn đang đi theo lối mòn 
của sự trì trệ, bảo thủ và yếu kém.

 Chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập 
lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới đang là một thách thức không 
nhỏ đối với hệ thống Trường chính trị nói chung 
và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc 
Ninh nói riêng. Điều đó, đòi hỏi phải tiếp tục có 
sự vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp những 
quan điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo 
dục và đào tạo trong mỗi hoạt động cụ thể của 
nhà trường. Đây là ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vừa là trên cương 
vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ 
học tập chính trị trong Đảng, cũng như khi tham 
gia học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận 
chính trị./.

Giáo dục trong tư tưởng...
(Tiếp theo trang 10)
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Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng 
ta luôn xác định, công tác cán bộ là một 
trong những công tác quan trọng nhất. 
Chính vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là về lý luận 
chính trị. 

Trong thực tế nhiều năm qua, được sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước công tác đào tạo, 
bồi dưỡng lý luận chính trị đã đạt được những 
kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, 
hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, như Nghị quyết 32-
NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “Về 
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác 
đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ 
lãnh đạo, quản lý” (Nghị quyết số 32) đã chỉ rõ: 
“công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 
còn một số hạn chế, yếu kém.... Phương pháp 
giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, ...” 

Từ thực tế đó, đã và đang đặt ra yêu cầu cần 
tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý 
luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán 
bộ lãnh đạo, quản lý là một tất yếu khách quan. 
Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị đã nêu ra 
quan điểm chỉ đạo: “Tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, 
phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa”.

Với trọng trách được Đảng và Nhà nước giao, 
trong những năm qua, Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh luôn đặc biệt coi trọng 
và xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
trong hệ thống chính trị cấp cơ sở là nhiệm vụ 

trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài. Bằng sự nỗ lực, 
quyết tâm của tập thể Đảng ủy và lãnh đạo, sự 
đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, giảng 
viên, viên chức, công tác giảng dạy lý luận chính 
trị của Trường đã và đang có những bước đổi 
mới tích cực theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, 
theo phương châm lấy người học làm trung tâm; 
lấy chất lượng, hiệu quả dạy và học là thước đo 
đánh giá kết quả hoạt động chủ yếu của Trường.
Hàng năm, Trường đã tổ chức các khóa đào 
tạo trình độ Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành 
chính cho các đối tượng theo phân cấp, cơ bản 
đáp ứng được nhu cầu đào tạo cán bộ của các 
huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy. Trong quá trình tổ chức, quản lý 
đào tạo, Trường đã chấp hành nghiêm túc, đầy 
đủ nội dung, chương trình do Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và hướng dẫn 
thực hiện; sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. Trường từng bước mở rộng quy mô đào tạo 
theo hình thức chính quy tập trung, nhất là đối 
với cán bộ trẻ. Mặc dù trong quá trình tổ chức 
thực hiện chủ trương này Trường gặp phải không 
ít khó khăn do nhiều cơ quan quản lý cán bộ và 
bản thân cán bộ thuộc đối tượng này cũng chưa 
thực sự sẵn sàng tham gia.

Những kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị của Trường đã góp phần quan trọng 
vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất 
đạo đức, năng lực và kỹ năng công tác cho đội 
ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, công tác giảng dạy 
lý luận chính trị của Trường còn gặp nhiều khó 
khăn và có những hạn chế nhất định. Đội ngũ 
giảng viên tuy được đào tạo khá bài bản, chính 
quy nhưng lại ít có điều kiện được thâm nhập 
thực tiễn để làm phong phú thêm nội dung 
giảng dạy; một số giảng viên chưa thực sự bắt 
kịp với yêu cầu của đổi mới phương pháp giảng 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 

cho cán bộ, đảng viên ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ThS. NGUYỄN CHÍ TẤN 

 Phó Hiệu trưởng
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dạy hiện nay. Ý thức học tập của một bộ phận 
học viên chưa nghiêm túc, còn có tư tưởng học 
để có bằng cấp, hoàn thiện hồ sơ theo các chức 
danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị 
cấp cơ sở và tương đương, chứ không phải học 
để bổ sung tri thức, hoàn thiện nhân cách, để 
nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, 
năng lực và kỹ năng công tác. Cơ sở vật chất 
phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói 
chung và đào tạo Trung cấp lý luận chính trị 
nói riêng còn nhiều thiếu thốn, đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến chất lượng đào tạo của Trường 
hiện nay. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được 
và khắc phục những hạn chế nêu trên, trong 
thời gian tới, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh xác định: Tiếp tục quán triệt các 
chủ trương, quan điểm của Đảng và các quy 
định của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 
về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 
tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 
và Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 
của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao 
chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho cán bộ lãnh đạo”. Trên cơ sở đó, 
tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 
hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý 
luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất 
chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm 
việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Tiếp tục chăm lo xây dựng, phát triển toàn 
diện đội ngũ cán bộ; nhất là đội ngũ giảng viên 
và nghiên cứu viên; đẩy mạnh các hoạt động 
nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đa 
dạng hóa các hình thức đào tạo, mở rộng đào 
tạo tập trung, từng bước giảm đào tạo theo hình 
thức vừa làm vừa học; tham mưu với Tỉnh ủy và 
Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp 
cơ sở vật chất của Trường theo hướng hiện đại, 
đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
tỉnh trong thời kỳ mới.

Đồng thời, để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 

cán bộ, đảng viên trên địa bàn Bắc Ninh hiện 
nay cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ 
bản, sau:

Một là, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả 
hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc mục 
tiêu, yêu cầu và nội dung của Nghị quyết số 
32-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng 
viên, nhằm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao 
nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và 
cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công 
tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong thời 
kỳ mới. Thấy rõ việc nâng cao chất lượng công 
tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần 
xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, đổi mới phương pháp đào tạo, bồi 
dưỡng, đặc biệt chú trọng đổi mới cách thức 
quản lý cho phù hợp với mỗi loại hình thức đào 
tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, tiến hành đổi mới 
mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo hướng 
gắn lý luận với thực tiễn, lấy người học làm 
trung tâm, định hướng để khuyến khích người 
học chủ động, tự giác học tập, nghiên cứu, phát 
huy tính tích cực, sáng tạo của họ, nhằm nâng 
cao nhận thức và hình thành những kỹ năng cơ 
bản để người học có thể vận dụng sáng tạo vào 
thực tiễn công tác ngay sau khi được học. Khắc 
phục những hạn chế của phương pháp dạy và 
học theo lối truyền thống, với hoạt động chủ 
yếu là nói - nghe, đọc - ghi, nhất là trong điều 
kiện thông tin bùng nổ như hiện nay. Cùng với 
đó, là việc phải đổi mới phương pháp thi, kiểm 
tra, đánh giá kết quả của người học. Theo đó, 
phải bắt đầu từ việc xây dựng, chuẩn hóa đội 
ngũ giảng viên và bảo đảm các điều kiện về 
vật chất, kỹ thuật, về cơ chế chính sách, về môi 
trường đào tạo. Vì thế, nhất thiết phải có sự nỗ 
lực vào cuộc thực sự, có trách nhiệm của tất cả 
các bên có liên quan.

Ba là, đối với các cơ sở đào tạo, từ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý đến mỗi cán bộ, giảng viên 
phải có sự đổi mới tư duy và bắt đầu từ sự đổi 
mới nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết 
của việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học 
tập lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu mới 
ngày càng cao, từ đó quan tâm đến việc đổi mới, 
nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng 

(Xem tiếp trang 18)
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Gắn lý luận với thực tiễn vừa là nguyên 
tắc, vừa là yêu cầu quan trọng trong 
giảng dạy lý luận chính trị nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng giảng dạy 

ở các trường Chính trị tỉnh hiện nay. Các môn 
lý luận chính trị hình thành cho người học thế 
giới quan khoa học và biến tri thức mà học viên 
tiếp nhận được thành những giá trị, niềm tin, lý 
tưởng, lập trường, trang bị cho họ thế giới quan 
nhân sinh quan, phương pháp luận… Tuy nhiên, 
để có được sức sống và có giá trị soi đường cho 
thực tiễn, lý luận phải gắn với thực tiễn đồng 
thời hình thành được tính độc lập trong tư duy 
và sử dụng những lý luận, tri thức, kinh nghiệm 
để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 
Lý luận rất cần thiết nhưng nếu cách học tập 
không đúng thì sẽ không có kết quả, lý luận 
phải liên hệ với thực tế, lý luận mà không liên 
hệ với thực tế là lý luận suông. Về mối quan hệ 
lý luận với thực tế trong giáo dục, rèn luyện đội 
ngũ cán bộ, đảng viên Người đưa ra một nhận 
định sâu sắc: Dù xem được hàng ngàn, hàng 
vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực 
hành thì khác nào một cái hòm đựng sách. 

Trong chương trình Trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính hiện nay, ngoài các phần học 
trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác Xây 
dựng Đảng, nhà nước và pháp luật, dân vận… 
còn có các phần học mang tính nghiệp vụ  và 
yêu cầu rất cao về gắn lý luận với thực tiễn 
trong giảng dạy, trong đó có phần học “Một số 
kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý ở cơ 
sở”. Đây là nội dung mới được đưa vào chương 
trình giảng dạy không lâu trong hệ thống các 

vấn đề cần trang bị cho học viên. Năm 1991, 
trước yêu cầu của tình hình chất lượng của đội 
ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở, Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần đầu tiên 
đưa môn học “Tâm lý học trong lãnh đạo, quản 
lý” vào chương trình Trung cấp lý luận chính trị 
giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản 
về tâm lý người lãnh đạo, tâm lý đối tượng lãnh 
đạo, xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý. 
Trong gần 20 năm qua, việc giảng dạy phần 
học này của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh xây dựng, liên tục sửa đổi, bổ sung 
và hoàn thiện cho phù hợp với đối tượng cán 
bộ, đảng viên là cán bộ chủ chốt và nguồn lãnh 
đạo, quản lý ở cơ sở. Đến năm 2009, sau khi 
tiếp tục nghiên cứu và nhận thấy người học cần 
phải được trang bị những kiến thức và nghiệp 
vụ cơ bản về khoa học quản lý, Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh chính thức thay bộ 
môn “Tâm lý học trong lãnh đạo, quản lý” thành 
“Một số vấn đề cơ bản về kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý ở cơ sở” trong chương trình Trung cấp 
lý luận chính trị - hành chính. Phần học này 
nhằm trang bị cho học viên những vấn đề cơ 
bản nhất về tâm lý học lãnh đạo, quản lý, khoa 
học quản lý và xử lý các tình huống trong lãnh 
đạo, quản lý qua nghiên cứu các chủ thể quản 
lý, đối tượng quản lý, tình huống trong lãnh đạo, 
quản lý. Với tính đặc thù và quan trọng như vậy, 
nội dung này đặt ra yêu cầu cao đối với giảng 
viên trong việc: luận giải, phân tích thấu đáo 
những vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy luật 
của lý luận về tâm lý học, khoa học quản lý, 
giảng viên còn phải biết gắn với các hoạt động 
thực tiễn, đánh giá, tổng kết và giúp người học 
ứng dụng những tri thức đã học vào công tác.  

Gắn lý luận với thực tiễn góp phần 
nâng cao chất lượng giảng dạy phần học 

Kỹ năng trong lãnh đạo quản lý
ThS. VŨ THỊ LƯƠNG

Trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật
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Trong những năm qua, việc giảng dạy 
phần học này ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Ninh 
có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Về 
thuận lợi, việc biên soạn, sửa đổi, bổ sung tài 
liệu ngày càng phù hợp giúp cho giảng viên 
có cơ sở và vững chắc về lý luận trong chuẩn 
bị tài liệu và giáo án. Phần học được giao cho 
một khoa chuyên trách đảm nhiệm (khoa Dân 
vận) và được coi là nội dung xương sống trong 
chương trình giảng dạy của khoa. Đội ngũ 
giảng viên được lựa chọn tương đối bảo đảm 
yêu cầu: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 
đặc biệt là có kinh nghiệm (hầu hết là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, giảng dạy).  Hàng năm Học 
viện Chính trị quốc gia liên tục tổ chức các 
chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và 
nghiệp vụ giúp cho giảng viên luôn có cơ hội 
cập nhật những vấn đề mới về nội dung liên 
quan đến phần học (Chủ trương, quan điểm 
của Đảng về công tác cán bộ, kỹ năng lãnh 
đạo trong công tác lãnh đạo quản lý gắn với 
yêu cầu của sự phát triển, của từng lĩnh vực…). 
Bên cạnh đó, trong giảng dạy phần học này, 
giảng viên cũng gặp phải những khó khăn 
nhất định, tuy đã có lựa chọn đội ngũ theo các 
tiêu chí để phù hợp nhưng vẫn chưa thể đáp 
ứng được các yêu cầu đặt ra như: việc hướng 
dẫn người học gắn lý luận để soi đường, định 
hướng cho hoạt động thực tiễn hiệu quả chưa 
cao, việc đánh giá, tổng kết thực tiễn của 
giảng viên có nội dung, có bài còn sơ lược, 
mang tính hình thức, chưa cắt nghĩa, luận giải 
được những vấn đề bất cập giữa lý luận và 
thực tiễn để định hướng người học. Với vai 
trò là người chủ trì, hướng dẫn và quyết định 
những phương án trong xử lý tình huống, còn 
có những giảng viên chưa đủ kiến thức sâu 
rộng và kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng điều 
hành trên lớp…Do đó, vô hình chung, có thể 
biến giờ giảng từ một phần học rất sinh động, 
thú vị thành những giờ giảng cứng nhắc, thiếu 
tính hấp dẫn…

Từ thực trạng trên để góp phần nâng cao 
chất lượng gắn lý luận với thực tiễn trong giảng 
dạy, thời gian tới đây, cần phải tập trung vào 
một số giải pháp sau: 

Về nội dung chương trình phần học, cần 
tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu 

cầu theo hướng: tăng các bài tập tình huống, 
giờ thảo luận xử lý tình huống và bổ sung thêm 
hoạt động ngoại khóa cho phần học (đi nghiên 
cứu thực tế tại một địa phương, đơn vị liên quan 
đến một nội dung phần học). 

Về đội ngũ giảng viên, cần có một số biện 
pháp mang tính đồng bộ để nâng cao chất 
lượng đội ngũ giảng viên trong giảng dạy phần 
học này.

Một là, đây là phần học không đơn thuần 
chỉ là lý luận mà còn mang tính hướng dẫn thực 
hành, mọi nội dung tình huống phải gắn với 
thực tế, liên hệ với công việc cụ thể, không thể 
giảng lý luận “suông” được. Do đó, tiếp tục lựa 
chọn, bố trí giảng viên có trình độ, năng lực, 
kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn, có vị trí lãnh 
đạo, quản lý trong các khoa, phòng hoặc các 
đơn vị phối hợp để đảm nhận giảng dạy phần 
học này.

Hai là, trên cơ sở các khả năng vốn có như 
trên, cần thường xuyên học hỏi cập nhật những 
kiến thức mới (lãnh đạo, quản lý trong xu thế 
hội nhập, lý thuyết lãnh đạo sự thay đổi, lãnh 
đạo trong thời đại công nghệ 4.0…) từ đó, giúp 
người học tiếp cận những tri thức mới và cần 
thiết cho hoạt động của mình ở cơ sở.

Ba là, giảng viên phải biết kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn trong phân 
tích, luận giải các vấn đề của bài học. Về lý 
luận, đây là một môn khoa học tổng hợp, khi 
giảng dạy người học cần phải có kiến thức sâu, 
rộng, kết hợp các tri thức của các môn học 
khác như: Triết học, Xây dựng Đảng, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, Dân vận, Quản lý hành chính 
nhà nước… Đây là cơ sở, nền tảng cho từng 
bài giảng của phần học này, nếu giảng viên 
không nắm được yêu cầu này thì chỉ bó hẹp 
phông kiến thức trong một phần học sẽ không 
giải quyết được yêu cầu của phần học. Đồng 
thời, giảng viên phải chủ động nắm bắt, phân 
tích, đánh giá, tổng hợp thực trạng của vấn đề, 
tìm ra những kinh nghiệm quản lý để tiếp tục 
phát huy, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn 
chế, những bất cập giữa lý luận và thực tiễn để 
cùng với người học đưa ra những cách thức giải 
quyết vấn đề. Trong hoạt động này, giảng viên 
giữ vai trò là người nêu vấn đề và định hướng 
cho người học trong hành động. Để làm được 
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điều đó, giảng viên phải sử dụng linh hoạt, đa 
dạng các phương pháp giảng dạy và có thể 
ví như một đạo diễn trong xây dựng kịch bản 
và bố trí sắp xếp người tham gia. Chẳng hạn, 
giảng viên có thể sử dụng phương pháp thuyết 
trình và phát vấn trong giảng về lý thuyết, dùng 
phương pháp đóng vai, chuyên gia trong xử 
lý tình huống, phương pháp neo chốt vấn đề 
trong định hướng, nhận thức, tư tưởng và hành 
động cho học viên…

Bốn là, để đóng vai trò của người hướng dẫn 
nghiệp vụ trong giảng dạy, giảng viên cần có 
một bản lĩnh vững vàng, phong thái tự tin, am 
hiểu tâm lý người học, khả năng xử lý, ứng biến 
với những tình huống phát sinh trong giờ học 
(thấy phức tạp không né tránh, buông lửng; 
thấy hiệu quả, thành công không thỏa mãn, tự 
đề cao mình). Hay nói cách khác, chính giảng 
viên cũng phải hình thành và nhuần nhuyễn kỹ 
năng của người lãnh đạo, quản lý để giờ học 
vừa mang tính khoa học, tính thực tiễn và tính 
nghệ thuật. 

 Về công tác cán bộ, từ yêu cầu cao từ việc 
giảng dạy gắn với thực tiễn, giảng viên cần 
được thường xuyên bồi dưỡng kiến thức mới, 
trau dồi kinh nghiệm thực tế để có đủ khả năng 
đáp ứng yêu cầu người học. Ngoài các biện 
pháp trên việc đưa giảng viên đi thực tế cơ sở 

là biện pháp có tính đột phá, khả thi và hiệu 
quả cao. Do đó, lãnh đạo trường cần mạnh 
dạn xây dựng kế hoạch, đề xuất Tỉnh ủy luân 
chuyển một số giảng viên về cơ sở tham gia 
công tác lãnh đạo, quản lý trong thời gian nhất 
định để họ có cơ hội xâm nhập, thẩm thấu thực 
tiễn và tích lũy kinh nghiệm.

Phần học “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh 
đạo, quản lý ở cơ sở” là một nội dung quan 
trọng, rất thực tiễn và thu hút được sự quan tâm 
chú trọng của người học. Đây là nội dung chỉ có 
trong chương trình đào tạo của Trường Chính 
trị (không có ở các trường Đại học), nó tạo ra 
cho các trường những thế mạnh, vị thế nhất 
định nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu 
cầu, thách thức không nhỏ đối với năng lực và 
chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. 
Để có một giải pháp đồng bộ thì gắn với lý luận 
với thực tiễn trong giảng dạy, nhìn nhận đánh 
giá môn học, đội ngũ giảng viên, nhu cầu người 
học một cách khoa học, khách quan và chính 
xác sẽ góp phần nâng cao tính thuyết phục, 
hấp dẫn của phần học. Trên đây là những chia 
sẻ mang tính cá nhân nhằm góp một phần cho 
việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận 
chính trị nói chung và giảng dạy phần học này 
nói riêng, rất mong được sự tham gia, trao đổi 
của đồng nghiệp./.

Tiếp tục đổi mới...
nói chung và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 
nói riêng. Chỉ khi đó, các chủ thể của công tác 
này mới có tư duy đúng đắn để đổi mới công tác 
quản lý, xây dựng mục tiêu, chương trình, nội 
dung, phương pháp và đầu tư các điều kiện đảm 
bảo cho quá trình giảng dạy và học tập lý luận 
chính trị một cách đúng đắn, phù hợp. 

Bốn là, đội ngũ giảng viên phải tích cực, nỗ 
lực phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn, 
lý luận chính trị, tri thức khoa học, tin học, ngoại 
ngữ, chủ động tiếp cận, tích lũy kiến thức, kinh 
nghiệm thực tế, đặc biệt là rèn luyện bản lĩnh 
chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để thực 
sự là tấm gương sáng cho người học noi theo.

Năm là, người học cần phải xác định mục 

đích và động cơ học tập đúng đắn, tập trung 
thực hiện tốt các khâu trong quá trình học tập; 
tích cực, chủ động kết hợp học tập ở trên lớp với 
việc tự học, tự nghiên cứu, đồng thời phải thực 
sự sáng tạo trong vận dụng kiến thức được học 
vào thực tiễn quá trình công tác tại địa phương, 
đơn vị nơi công tác.

Tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho cán bộ, đảng viên chắc chắn 
không thể chỉ dừng lại ở những quyết tâm 
chung chung mà đòi hỏi phải bằng những suy 
nghĩ và hành động cụ thể, có lộ trình và bước 
đi phù hợp, hiệu quả. Chúng tôi thiết nghĩ, việc 
thực hiện đồng bộ, có sự phối kết hợp chặt chẽ, 
thống nhất các nội dung, giải pháp nêu trên sẽ 
góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công 
tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở tỉnh 
Bắc Ninh hiện nay./.

(Tiếp theo trang 15)
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Dự giờ là hoạt động rất quan trọng, nhằm 
kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ của 
giảng viên, đồng thời, tạo điều kiện cho 
các giảng viên trao đổi kinh nghiệm, học 

tập, giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao trình 
độ, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Thông qua 
dự giờ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm 
chuyên môn, nghề nghiệp của mỗi giảng viên. 
Việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động dự 
giờ là hoạt động tích cực, cần thiết và là nhiệm 
vụ thường xuyên để thúc đẩy đổi mới phương 
pháp giảng dạy của giảng viên ở Trường Chính 
trị Nguyễn Văn Cừ nói chung, Khoa Lý luận Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng hiện nay.

Thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG 
ngày 21/4/2016 về việc ban hành bộ Quy chế 
quản lý đào tạo đối với Trường chính trị tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong đó, có 
quy chế quy định về hoạt động dự giờ đối với 
giảng viên. Quy chế xác định hoạt động dự giờ 
áp dụng đối với tất cả các giảng viên và được 
tiến hành dự giờ theo kế hoạch hoặc dự giờ đột 
xuất. Mục đích của dự giờ là để nhằm nâng cao 
chất lượng giảng dạy của giảng viên, góp phần 
thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ; tăng cường việc quản lý dạy và học, thúc 
đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt…

Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động 
dự giờ, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh luôn xác định đây là hoạt động chuyên 
môn thường xuyên nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng giảng dạy đối với các giảng viên của 
khoa. Thời gian qua, khoa đã đạt được một số 
kết quả đối với việc thực hiện hoạt động dự giờ 
như sau: 

Thứ nhất, khoa luôn chủ động xây dựng kế 
hoạch hoạt động khoa học theo năm, trong đó 

có nội dung thực hiện hoạt động dự giờ. Kế 
hoạch xác định rõ, mỗi giảng viên được khoa 
bố trí dự giờ ít nhất là một lượt/năm. Trên cơ sở 
kế hoạch năm đã được Lãnh đạo Trường phê 
duyệt, khoa căn cứ vào lịch giảng dạy theo từng 
quý để lên kế hoạch dự giờ đối với từng giảng 
viên cho phù hợp. Hoạt động này được diễn ra 
dưới hai hình thức: một là, dự giờ giảng viên theo 
kế hoạch, có sự tham gia của tất cả giảng viên 
trong khoa và giảng viên được dự giờ sẽ được 
khoa thông báo trước; hai là, dự giờ đột xuất của 
cán bộ quản lý khoa và giảng viên được dự giờ 
sẽ không được thông báo trước.

Thứ hai, sau khi thực hiện hoạt động dự giờ, 
khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn để qua đó 
phát huy những ưu điểm và rút kinh nghiệm 
những hạn chế đối với từng giảng viên. Đối với 
khoa, thông qua hoạt động dự giờ giảng viên, 
nhằm đạt mục tiêu đánh giá một cách toàn diện, 
khách quan, đầy đủ hơn về năng lực, trình độ, 
kĩ năng, phương pháp giảng dạy của từng giảng 
viên. Từ đó, có phương hướng và giải pháp để 
phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục 
những hạn chế, yếu kém của từng giảng viên 
trong khoa. Trên cơ sở đó, cũng góp phần xây 
dựng phong trào và tạo ra môi trường, động lực, 
thúc đẩy thi đua trong giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học trong đội ngũ giảng viên của khoa… 
Cũng thông qua các tiết dự giờ, rút kinh nghiệm, 
cán bộ quản lý của khoa sẽ có căn cứ, cơ sở 
để đánh giá, phân loại giảng viên. Bản thân 
mỗi giảng viên tự mình nhìn nhận đúng, đầy 
đủ hơn về năng lực của mình. Từ đó, mỗi giảng 
viên nâng cao ý thức, tự giác trong việc học 
tập, nghiên cứu, rèn luyện, bồi dưỡng năng lực 
chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ ba, thông qua việc dự giờ, giúp cho cả 
giảng viên được dự và trực tiếp dự giờ từng bước 

Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ đối với 
giảng viên khoa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay

 ThS. TRẦN ÁNH NGỌC
Trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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trưởng thành trong công tác chuyên môn; giúp 
cho giảng viên chủ động, tích cực hơn trong bài 
giảng của mình trên mọi mặt: về công tác chuẩn 
bị bài giảng chu đáo cả về kiến thức chuyên môn 
lẫn thực tiễn; tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp 
nhiều hơn để có một buổi dạy đạt kết quả cao 
nhất… Qua dự giờ, giảng viên tự đánh giá khả 
năng, năng lực chuyên môn của mình, đồng thời 
tiếp thu ý kiến đóng góp của các giảng viên, 
nhận biết những ưu điểm và hạn chế của mình, 
từ đó nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện 
nhân cách, tinh thần trách nhiệm để có thể hoàn 
thành nhiệm vụ giảng dạy một cách tốt nhất. Dự 
giờ còn giúp cho giảng viên học tập những cái 
hay, rút kinh nghiệm những thiếu sót của đồng 
nghiệp về phong cách, phương pháp sư phạm 
và cách xử lý các tình huống xảy ra trong quá 
trình lên lớp… để áp dụng vào quá trình giảng 
dạy của mình một cách hiệu quả nhất.

Thứ tư, các giảng viên được dự giờ luôn có 
tinh thần, trách nhiệm cao. Đa số các giảng viên 
đều có sự chuẩn bị bài giảng kĩ lưỡng, nghiêm 
túc về nội dung cũng như các phương tiện hỗ trợ 
giảng dạy cho phù hợp và hiệu quả. 100% giảng 
viên của khoa đã kết hợp phương pháp thuyết 
trình với một số phương pháp dạy học tích cực 
khác; các giảng viên đều đã sử dụng giáo án 
điện tử, sử dụng máy tính, máy chiếu… trong quá 
trình giảng dạy.

Thứ năm, việc dự giờ luôn luôn được các 
giảng viên có ý thức thực hiện nghiêm túc. Qua 
công tác dự giờ, nhiều giảng viên, nhất là giảng 
viên trẻ đã học tập được những kinh nghiệm của 
các giảng viên lâu năm trong việc xây dựng kế 
hoạch bài giảng, soạn giáo án, cách xử lý các 
tình huống xảy ra trong quá trình lên lớp, cũng 
như việc vận dụng các phương pháp sư phạm, 
phương pháp giảng dạy  tích cực trong giảng dạy 
để nâng cao chất lượng bài giảng. Kết quả hoạt 
động dự giờ đã góp phần quan trọng trong việc 
nâng cao chất lượng và tạo nên sự tâm huyết 
với nghề nghiệp của mỗi giảng viên trong khoa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả mà khoa 
đã đạt được nêu trên, vẫn còn một số hạn chế sau: 

Một là, trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện hoạt động dự giờ của khoa vẫn còn hạn 
chế. Số lượt dự giờ đối với mỗi một giảng viên 
chưa được nhiều, chưa được thường xuyên. Đối 
với giảng viên trẻ, được khoa tăng cường dự giờ 
nhiều hơn, trong khi các giảng viên khác số lần 

dự lại ít hơn. Hoạt động dự giờ của khoa phần 
lớn mới chỉ diễn ra đối với các giảng viên trẻ, 
giảng viên tập sự mà ít có sự chủ động dự giờ 
lẫn nhau giữa các giảng viên. Hoạt động dự giờ 
đột xuất của cán bộ quản lý khoa cũng chưa 
được thực hiện một cách thường xuyên. Hoạt 
động dự giờ chủ yếu mới diễn ra ở các lớp có địa 
điểm học tại trường. Các lớp ở huyện, do điều 
kiện xa hơn, đi lại vất vả và mất thời gian nên 
khoa cũng chưa bố trí dự giờ được nhiều đối với 
các giảng viên.

Hai là, vẫn còn tình trạng giảng viên nể nang 
trong việc nhận xét, đánh giá chất lượng bài 
giảng của giảng viên được dự giờ. Vì vậy, giảng 
viên thực hiện nhận xét, đánh giá vẫn còn chung 
chung, có biểu hiện dĩ hòa vi quý, dễ người dễ 
mình, chưa đưa ra được những tư vấn mang tính 
thuyết phục cho đồng nghiệp sau giờ dự trên 
lớp... Bên cạnh đó, còn có tình trạng giảng viên 
chưa có đủ kiến thức để nhận xét, đánh giá, góp 
ý cho giảng viên được dự giờ.  

Ba là, đối với các tiết dự giờ mà giảng viên 
được thông báo trước, một số giảng viên sẽ có 
sự chuẩn bị trước kịch bản lên lớp một cách chu 
đáo: thực hiện đầy đủ 05 bước lên lớp, thậm 
chí còn có giảng viên xây dựng sẵn kịch bản 
trong quá trình tiết giảng diễn ra, từ câu hỏi trao 
đổi tương tác giữa giảng viên và học viên, giao 
nhiệm vụ cho học viên trả lời câu hỏi của giảng 
viên… Nên giờ giảng, còn bộc lộ sự mất tự nhiên, 
có biểu hiện mang tính trình diễn, đối phó. 

Bốn là, nhận thức của một số giảng viên về 
vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động 
dự giờ còn chưa đầy đủ. Tâm lý phổ biến của 
giảng viên là chưa tự giác, tích cực, chủ động dự 
giờ của đồng nghiệp. Tâm lý e ngại, cho rằng dự 
giờ là đi kiểm tra giờ giảng, bài giảng của đồng 
nghiệp. Vì vậy, quá trình giảng viên tham gia 
dự giờ thường miễn cưỡng, dự cho đủ theo lịch 
đã xây dựng và theo qui định. Đồng thời, giảng 
viên được dự về tâm lý, đa số cũng không thích 
và muốn có đồng nghiệp dự giờ giảng của mình 
vì liên quan đến áp lực về mặt tinh thần, tâm lý 
lên lớp, do khi có người dự thường tâm lý giảng 
viên căng thẳng, thiếu thoải mái… và phải đầu tư 
hơn về chuyên môn, thời gian, cũng như chuẩn 
bị các phương tiện hỗ trợ khác…

Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn 
chế nêu trên, đồng thời nâng cao chất lượng 
hoạt động dự giờ của Khoa Lý luận Mác - Lênin, 
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tư tưởng Hồ Chí Minh, cần thực hiện đồng bộ 
một số giải pháp như sau: 

Thứ nhất, căn cứ vào lịch khung giảng dạy 
và học tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng quý 
do Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên 
cứu khoa học tham mưu, xây dựng, các khoa 
chuyên môn chủ động xây dựng lịch giảng 
dạy của khoa. Đồng thời, khoa xây dựng lịch 
dự giờ cụ thể đối với các giảng viên. Cán bộ 
quản lý khoa thường xuyên đôn đốc để giảng 
viên tích cực trong thực hiện hoạt động chuyên 
môn. Sau mỗi đợt dự giờ, cán bộ quản lý khoa 
chủ động sắp xếp thời gian, bố trí lịch sinh hoạt 
chuyên môn. Thông qua đó, trao đổi, rút kinh 
nghiệm kịp thời để giảng viên biết được những 
ưu điểm để phát huy, hạn chế của bài giảng 
để khắc phục. Trên cơ sở đó, mỗi giảng viên 
tiếp thu có chọn lọc để hoàn thiện, bổ sung 
cho bài giảng của mình để thực hiện tốt hơn 
ở những lần giảng sau. Đồng thời, tổ chức hội 
thảo khoa học cấp khoa về hoạt động dự giờ, 
để các giảng viên trao đổi kinh nghiệm trong 
giảng dạy nói chung, thực hiện hoạt động dự 
giờ nói riêng. Qua đó, có ý kiến đề xuất các giải 
pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn 
của khoa nói riêng. 

Thứ hai, giảng viên cần nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của cá nhân, tích cực, chủ động 
nghiên cứu bài giảng, tranh thủ sự đóng góp ý 
kiến của đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy của khoa. Cá nhân các giảng 
viên tích cực đi dự giờ các giảng viên trong khoa 
và các khoa khác; dự giờ ở các lớp Cao cấp lý 
luận chính trị địa điểm đặt tại trường… để học 
hỏi, hoàn thiện, cũng như rút kinh nghiệm cho 
bản thân. Đây cũng là căn cứ để khoa đánh giá 
chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được 
giao đối với giảng viên. 

Thứ ba, phân công các giảng viên là cán 
bộ quản lý khoa, giảng viên có chuyên môn, 
chuyên ngành phù hợp, nhiều kinh nghiệm… dự 
giờ giảng viên trẻ, giảng viên còn nhiều hạn chế 
trong giảng dạy… Qua đó, giảng viên dự giờ có 
trách nhiệm đánh giá, nhận xét khách quan về 
hiệu quả tiết giảng, bài giảng, chỉ ra những mặt 
hạn chế, đồng thời, tư vấn và giúp đỡ giảng viên 
trẻ, giảng viên ít kinh nghiệm... hoàn thiện hơn 
bài giảng của mình.

Thứ tư, các giảng viên cần đảm bảo tính 
khách quan, sự trung thực, thẳng thắn, công 

tâm… trong đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi dự 
giờ. Bên cạnh đó, giảng viên khi được đánh giá, 
nhận xét phải chú ý lắng nghe, tiếp thu với thái 
độ nghiêm túc và cầu thị.

Thứ năm, tham mưu với Lãnh đạo Trường và 
Hội đồng khoa học Trường có kế hoạch dự giờ 
giảng viên theo định kỳ hoặc dự giờ đột xuất để 
nắm bắt chất lượng giảng dạy của giảng viên 
được toàn diện và khách quan hơn.

Thứ sáu, khoa thường xuyên phối hợp với 
Phòng quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu 
khoa học, với các chủ nhiệm lớp để nắm bắt 
thêm tình hình phản ánh của học viên đối với 
chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa.   

Thứ bẩy, tổ chức các đợt đi nghiên cứu thực 
tế của tập thể khoa, tạo điều kiện để các giảng 
viên có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm 
với các trường chính trị khác về chuyên môn nói 
chung, về hoạt động dự giờ nói riêng.

Thứ tám, tăng cường dự giờ thường xuyên đối 
với giảng viên trẻ, giảng viên còn yếu kém trong 
giảng dạy. Trên cơ sở đó, khoa phân công giảng 
viên có kinh nghiệm giúp đỡ thêm giảng viên 
còn yếu kém; góp ý, trao đổi, xác định rõ các 
hạn chế cần khắc phục của giảng viên gắn với 
lộ trình thời gian cụ thể. Khoa mạnh dạn tham 
mưu với Lãnh đạo Trường xem xét, giảm bớt giờ 
giảng theo định mức được giao của giảng viên 
hoặc đề nghị xem xét để có thể bố trí công việc 
khác phù hợp hơn đối với giảng viên nếu không 
khắc phục được các hạn chế trong giảng dạy với 
thời gian kéo dài…

Tóm lại, dự giờ là một trong những công việc 
thường xuyên, cần thiết đối với giảng viên trong 
giảng dạy, trong đó khoa chuyên môn và giảng 
viên là yếu tố quan trọng, quyết định đến chất 
lượng hoạt động dự giờ. Đồng thời, dự giờ là 
một trong những công việc của công tác kiểm 
tra, giám sát trong tổng thể hoạt động lãnh đạo, 
quản lý của Trường và của khoa. Vấn đề cần 
quan tâm là làm thế nào để hoạt động dự giờ 
của khoa là thiết thực, mang lại hiệu quả cao, 
giúp đạt được mục tiêu của việc nâng cao chất 
lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên. Việc 
nâng cao chất lượng chuyên môn qua hoạt động 
dự giờ ở Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh thời gian qua đã có ý nghĩa thiết thực, 
góp phần vào việc đổi mới nội dung, phương 
pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị trong 
giai đoạn hiện nay./. 
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Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy 
lý luận chính trị nói chung, giảng dạy các 
bộ môn chuyên ngành, trong đó chuyên 
ngành xây dựng Đảng hiện nay đang là 

một nhiệm vụ cấp thiết, là yêu cầu chung có tính 
khách quan, phải được thực hiện thường xuyên, 
liên tục. Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận 
chính trị cũng góp phần quan trọng vào tổng thể 
nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của Đảng.

Nhìn một cách tổng quát, lý luận xây dựng 
Đảng là khoa học về sự lãnh đạo của Đảng đối 
với xã hội; về những nguyên tắc tổ chức xây 
dựng nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ngày 
càng vững mạnh về phẩm chất, năng lực trí tuệ, 
làm tròn vai trò đội tiên phong chính trị của giai 
cấp công nhân, lãnh đạo xã hội phát triển toàn 
diện. Học tập, nghiên cứu nội dung môn học 
xây dựng Đảng là nhằm nâng cao nhận thức về 
Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh 
đạo, quản lý giải quyết đúng đắn, kịp thời những 
vấn đề trước mắt cũng như những vấn đề cơ bản 
đặt ra đối với sự lãnh đạo và việc xây dựng nội 
bộ Đảng. Đồng thời còn giúp cho cán bộ, đảng 
viên của Đảng quán triệt và vận dụng sáng tạo 
những nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của 
Đảng và những tiêu chuẩn sinh hoạt Đảng.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trường 
Chính trị cấp tỉnh nói chung và của Trường Chính 
trị Nguyễn Văn Cừ nói riêng. Trong chương trình 
đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị- Hành chính 
hiện nay, phần học về xây dựng Đảng được kết 
cấu tập trung giảng dạy phần nghiệp vụ công 
tác Đảng ở cơ sở là chủ yếu. Mặc dù chưa đề 

cập tổng thể vấn đề xây dựng Đảng, nhưng các 
chuyên đề đã bao gồm cơ bản những nội dung 
về nghiệp vụ công tác Đảng, như công tác tư 
tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân 
vận; công tác văn phòng cấp uỷ. Trong đó nội 
dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng được 
đi sâu làm rõ hơn về các nguyên tắc trong tổ 
chức sinh hoạt và hoạt động của Đảng, như về 
Tổ chức cơ sở Đảng; công tác đảng viên; công 
tác cán bộ; công tác tổ chức sinh hoạt đảng bộ, 
chi bộ…Các nội dung trong chương trình không 
chỉ làm rõ những quan điểm, nội dung đường lối, 
nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng. Đồng 
thời, nội dung học tập, nghiên cứu còn có tính 
nghiệp vụ nhưng không phải là môn học đơn 
thuần về nghiệp vụ. Tuy có hướng dẫn nghiệp 
vụ công tác Đảng, nhưng chủ yếu là trang bị 
những cơ sở khoa học về nghiệp vụ công tác 
Đảng.

Từ thực tế hoạt động công tác quản lý và kinh 
nghiệm rút ra trong quá trình giảng dạy phần 
học nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở tại các lớp 
đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính 
của Trường trong những năm qua. Trong khuôn 
khổ bài viết này, tôi xin nêu thực trạng và một 
số giải pháp, nhằm góp phần đổi mới, nâng cao 
chất lượng giảng dạy nghiệp vụ công tác Đảng 
để cùng trao đổi.

Trước hết, đối tượng học viên tham gia các 
lớp học đa số là đội ngũ cán bộ, đảng viên đang 
đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý của 
Đảng, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở và tương 
đương. Học viên cơ bản có trình độ học vấn và 
được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp 
vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức và 
khả năng tiếp thu kiến thức khoa học về lý luận 

Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng 
giảng dạy chuyên ngành Xây dựng Đảng tại 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay

CN. NGUYỄN ĐỨC TIỆM
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
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chính trị. Tuy nhiên, các học viên này lại chưa 
có nhiều điều kiện học tập, nghiên cứu về công 
tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác Đảng.

Hai là, nội dung học tập, nghiên cứu về 
nghiệp vụ công tác Đảng trong chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng cơ bản là phù hợp với đối tượng 
và loại hình đào tạo. Nội dung trong Cương lĩnh 
chính trị, Điều lệ Đảng và các quan điểm, chủ 
trương, chỉ thị, nghị quyết…của Đảng. Đặc biệt 
là các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động 
của Đảng… được tóm tắt và hệ thống hoá thành 
các quy định, hướng dẫn cụ thể, nên việc tiếp 
thu và chuyển hoá, vận dụng, liên hệ trong thực 
tế được các học viên thực hiện tương đối nhanh 
và hiệu quả.

Ba là, các giảng viên của Trường được phân 
công bố trí giảng dạy phần nghiệp vụ công tác 
Đảng đều được đào tạo theo chuyên ngành xây 
dựng Đảng, hoặc các chuyên ngành phù hợp 
liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Một số 
giảng viên đã trải qua nhiều năm trực tiếp giảng 
dạy phần nghiệp vụ công tác Đảng tại chương 
trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành 
chính và các lớp bồi dưỡng ở Trường và một số 
chương trình bồi dưỡng khác. Đồng thời đây là 
đội ngũ đang trực tiếp giữ các chức vụ Đảng 
trong Đảng bộ Trường: là uỷ viên Ban chấp hành 
Đảng bộ, bí thư, phó bí thư Đảng uỷ; bí thư chi 
bộ; Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng 
ủy. Quá trình giảng dạy, các giảng viên đều có 
kỹ năng, phương pháp truyền đạt và vận dụng, 
liên hệ thực tế một cách nhuần nhuyễn, có khả 
năng giải đáp, định hướng nghiệp vụ công tác 
Đảng, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ 
chức và thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức, 
sinh hoạt và động lãnh đạo của Đảng…

Cùng với những yếu tố thuận lợi tích cực, 
là những khó khăn tác động tiêu cực, hạn chế 
đến công tác giảng dạy, học tập phần nghiệp 
vụ công tác Đảng. Một là, về tâm lý chung, thì 
học viên ngại học tập, nghiên cứu phần học lịch 
sử Đảng, xây dựng Đảng, nhất là phần nghiệp 
vụ công tác Đảng. Bởi do tính chất đặc thù của 
phần nghiệp vụ công tác Đảng đòi hỏi tính chính 
xác, tính nguyên tắc bắt buộc về nội dung, hình 
thức và tính định hướng chính trị, gắn với các 
quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách 
của Đảng và các nguyên tắc trong tổ chức, sinh 
hoạt và hoạt động của Đảng. Vì vậy, trong quá 
trình giảng dạy, giảng viên có tâm lý e ngại, sợ 
sai, vi phạm nguyên tắc, người học thì khó tiếp 

thu, nhất là việc tham gia phát biểu, trao đổi 
thảo luận…

Hai là, học viên chủ yếu là tham gia công 
tác Đảng là kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn 
sâu và chuyên trách về công tác Đảng, nên 
việc nắm vững và hiểu đầy đủ, chính xác về các 
nội dung về hoạt động lãnh đạo của Đảng, các 
nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt của Đảng 
còn rất hạn chế.

Ba là, mặc dù đội ngũ giảng viên của 
Trường có những ưu điểm như đã nêu ở phần 
trên. Tuy nhiên, giảng viên tham gia giảng dạy 
phần nghiệp vụ công tác Đảng số lượng ít; còn 
khoảng cách xa về tuổi đời, không có tính kế 
thừa chuyển tiếp hợp lý về cơ cấu. Một số giảng 
viên trẻ, thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy lý 
luận chính trị nói chung, giảng dạy công tác 
Đảng nói riêng, nhất là kinh nghiệm hoạt động 
thực tiễn về công tác Đảng ở cơ sở, nên việc 
định hướng nghiệp vụ và liên hệ thực tế để làm 
sáng tỏ những cơ sở lý luận của công tác xây 
dựng Đảng gặp nhiều khó khăn.

Về phương pháp giảng dạy, hầu hết các 
giảng viên hiện nay đều sử dụng phương pháp 
thuyết trình truyền thống, kết hợp với các công 
cụ hỗ trợ thông minh bằng máy chiếu. Nội dung 
truyền tải theo khuôn mẫu của giáo trình, thiếu 
tính sáng tạo, theo kiểu “ban phát kiến thức”…dễ 
bị nhàm chán, khó tiếp thu. Hạn chế phổ biến 
đối với đội ngũ giảng viên là kinh nghiệm giảng 
dạy về xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác 
Đảng. Kiến thức thực tiễn và sự hiểu biết về hoạt 
động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng ở cơ 
sở còn ít. Vốn tri thức tổng hợp chưa được cập 
nhật và tích luỹ nhiều, chưa trải qua hoạt động 
thực tiễn về công tác Đảng, cùng với những vấn 
đề chính trị - xã hội nảy sinh từ cơ sở. Vì vậy, 
việc gắn kết giữa lý luận với thực tiễn còn hạn 
chế…

Trên cơ sở đánh giá khái quát tình hình chung. 
Xuất phát từ mục tiêu nâng cao chất lượng giảng 
dạy chuyên ngành xây dựng Đảng, trong đó cụ 
thể là phần học nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ 
sở đối với các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - 
Hành chính tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
trong thời gian tới, tôi xin được đưa ra một số giải 
pháp cụ thể như sau:

Một là, nội dung phần học về nghiệp vụ công 
tác Đảng ở cơ sở

Nhóm giải pháp này liên quan trực tiếp đến 
đội ngũ giảng viên. Trước hết là đối với nội dung 
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học tập nghiên cứu về xây dựng Đảng, trong 
đó tập trung chủ yếu phần nghiệp vụ công tác 
Đảng. Ngoài nội dung của tài liệu trong chương 
trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị- Hành 
chính do Học viện Chính trị quốc gia biên soạn 
và ban hành, giảng viên cần phải thường xuyên 
nghiên cứu bổ sung cập nhật các quy định, 
hướng dẫn mới của Trung ương về công tác 
xây dựng Đảng. Đồng thời, giảng viên phải tích 
cực, chủ động thường xuyên đi thực tế, tham 
gia viết bài nghiên cứu, trao đổi về công tác xây 
dựng Đảng ở các tạp chí, báo của Trung ương, 
của ngành và các cơ quan báo chí, phát thanh 
,truyền hình của tỉnh…để bổ sung những kiến 
thức cả về lý luận và thực tiễn về công tác xây 
dựng Đảng.

Hai là, tích cực đổi mới phương pháp giảng 
dạy nói chung, sử dụng phương pháp giảng dạy 
tích cực nói riêng

Đây là đòi hỏi thường xuyên và có tính bắt 
buộc đối với giảng viên. Bên cạnh đổi mới nội 
dung, đồng thời là đổi mới về phương pháp. 
Nội dung nào, phương pháp đó, như một chỉnh 
thể, một nguyên tắc không thể tách rời trong 
giảng dạy Lý luận chính trị. Đặc điểm của giảng 
dạy Lý luận chính trị nói chung, phần nghiệp 
vụ công tác Đảng nói riêng, đòi hỏi giảng 
viên phải đảm bảo nhiều yếu tố hợp thành về 
phương pháp, kỹ năng. Không chỉ thuần tuý là 
phương pháp sư phạm trong giảng dạy mà đòi 
hỏi phải có tố chất của một báo cáo viên, tuyên 
truyền viên (được coi là người cán bộ tư tưởng 
của Đảng). Đây là phẩm chất nghề nghiệp đặc 
thù. Vì vậy, giảng viên cũng cần phải được đào 
tạo, bồi dưỡng, tự rèn luyện về phương pháp 
báo cáo viên, tuyên truyền viên (phương pháp 
tuyên truyền miệng- khả năng diễn thuyết, đối 
thoại, tổ chức). Do đó, yêu cầu của giảng viên 
cần phải có kỹ năng kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa phong cách, phương pháp giảng dạy và 
phong cách, phương pháp của báo cáo viên, 
tuyên truyền viên. Linh hoạt trong việc sử dụng 
phương pháp nào theo nội dung cụ thể của từng 
mục, tiết giảng, bài giảng đó.

Trong điều kiện về đổi mới giáo dục hiện 
nay. Điều quan trọng là giảng viên phải biết kết 
hợp và có kỹ năng sử dụng phương pháp dạy 
học tích cực, nhằm phát huy tối đa những ưu 
thế, đặc điểm của học viên. Dành nhiều thời 
gian cho quá trình tương tác, nhằm tác động 
vào tình cảm, khơi dậy và khuyến khích sự hiểu 

biết, nắm bắt từ thực tiễn, kinh nghiệm của học 
viên trong hoạt động và công tác Đảng ở cơ sở, 
nhất là các đồng chí đang nắm giữ các chức vụ 
Đảng. Đồng thời tạo hứng thú hướng vào hoạt 
động chủ động, tránh sức ỳ, thói quen thụ động 
của học viên, bằng cách tạo tình huống, đặt vấn 
đề và xử lý tình tình huống công tác Đảng ở cơ 
sở. Tập trung vào các tình huống đang diễn ra 
thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo của cấp 
uỷ, như: quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, 
đảng bộ; công tác đảng viên; công tác tư tưởng; 
công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật của Đảng… Trên cơ sở đó học viên sẽ chủ 
động, hăng hái trả lời câu hỏi, bổ sung câu trả lời 
của giảng viên và của bạn học trong thảo luận, 
trao đổi…

Ba  là, nhóm giải pháp tổng hợp các yếu tố 
về xây dựng, lựa chọn, tuyển chọn, bố trí, sắp 
xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giảng 
dạy phần công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ 
công tác Đảng

Xây dựng quy chế lựa chọn, tuyển dụng, 
bố trí, sắp xếp đội ngũ giảng viên có số lượng, 
chất lượng và cơ cấu phù hợp. Do tính đặc thù 
của phần học, nên yêu cầu giảng viên tham gia 
giảng dạy phần học về công tác Đảng đòi hỏi 
phải được lựa chọn phù hợp. Ngoài những yêu 
cầu về trình độ, năng lực, chuyên môn, chuyên 
ngành, giảng viên còn phải đáp ứng những tiêu 
chí cơ bản về phẩm chất chính trị, như: là đảng 
viên lâu năm, trải qua nhiều năm công tác, giảng 
dạy, kinh nghiệm và có khả năng đánh giá, tổng 
kết thực tiễn trong công tác Đảng…Đồng thời 
phát huy đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh 
giảng là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các 
Ban Đảng của tỉnh uỷ; các đồng chí giảng viên 
kiêm chức, báo cáo viên các huyện uỷ, thị uỷ, 
thành uỷ, tham gia giảng dạy và báo cáo thực 
tế về công tác xây dựng Đảng tại các lớp Trung 
cấp Lý luận chính trị - Hành chính tại Trường 
và mở tại các đơn vị, các huyện, thị, thành phố 
trong tỉnh.

Bước vào thời kỳ mới, với những diễn biến 
phức tạp của tình hình thế giới. Đặc biệt là từ 
sau biến cố chính trị dữ dội, Liên Xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị sụp đổ, Việt Nam 
trở thành trọng điểm chống phá quyết liệt, nhiều 
mặt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù 
địch trong nhiều thập kỷ qua. Một trong những 

(Xem tiếp trang 27)
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Mục tiêu quan trọng của lãnh đạo và 
quản lý là hiệu quả tổ chức. Kiểm tra, 
đánh giá nhằm thực hiện và bảo đảm 
tính hiệu quả của tổ chức. Hiệu quả 

thường được sử dụng như một tiêu chí chủ yếu 
trong kiểm tra, đánh giá con người và sự vật.

Kiểm tra là một chức năng cơ bản và quan 
trọng của lãnh đạo, quản lý; là việc xem xét, tìm 
hiểu thực tế nhằm cho việc đánh giá, phán xét 
thực tế. Công tác kiểm tra trong lãnh đạo, quản 
lý là các hoạt động của chủ thể lãnh đạo, quản 
lý trong việc xem xét, tìm hiểu các vấn đề cần 
thiết của đối tượng lãnh đạo, quản lý, phục vụ 
cho các mục tiêu đã đặt ra.

Đánh giá là hoạt động mang tính chuyên 
môn liên quan đến tiêu chí, tiêu chuẩn, phương 
pháp đánh giá. Người lãnh đạo, quản lý cần 
nắm vững nghiệp vụ để việc đánh giá bảo đảm 
khách quan, khoa học phục vụ cho việc ra quyết 
định lãnh đạo, quản lý có hiệu lực, khả thi và 
hiệu quả.

Kiểm tra và đánh giá là hai hoạt động luôn 
gắn liền với nhau; khi kiểm tra phải có đánh giá 
để đi đến kết luận. Ngược lại, muốn đánh giá 
đúng, cần phải có hoạt động kiểm tra để thu 
thập thông tin cần thiết.

Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát 
triển của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh, các hoạt động của Trường đã được 
triển khai và thực thi hiệu quả trong việc thực 
hiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Để đạt 
được kết quả tốt đẹp, công tác kiểm tra và đánh 
giá được lãnh đạo Trường quan tâm và thực thi 
với nội dung và phương pháp phù hợp góp phần 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác 
lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo Trường.

Kiểm tra, đánh giá là công việc mang tính tổ 
chức, vừa mang tính nghiệp vụ. Trong thời gian 
tới đây, với mục tiêu phát triển nhanh, mạnh, 
hiệu quả để xứng tầm của một nhà Trường đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh được vinh dự 

mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục 
thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá với một 
số nội dung sau đây:

Về quy trình cơ bản của kiểm tra, đánh giá:
Một là, xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra, 

đánh giá. Tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá là căn 
cứ để so sánh, phân tích, đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ, mức độ tuân thủ của các đơn 
vị khoa phòng và cá nhân các cán bộ, giảng 
viên. Bộ tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá gồm tính 
chuẩn mực của tiêu chuẩn về mọi mặt hoạt động 
của Trường như đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu 
khoa học cũng như các hoạt động khác; được 
tập thể sư phạm và các bộ phận chức năng 
đồng thuận và mang tính tiến bộ. Tính ổn định 
của tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian nào 
đó mang tính định kỳ, không thay đổi trong một 
thời gian nhất định. Tính minh bạch của tiêu 
chuẩn thể hiện các tiêu chuẩn công khai, được 
thừa nhận rộng rãi với các phương pháp đánh 
giá khoa học, chuẩn mực và rõ ràng. Tính phù 
hợp của tiêu chuẩn phản ánh đặc thù của mục 
đích và phạm vi kiểm tra, đánh giá, phù hợp với 
điều kiện của Trường và năng lực kiểm tra.

Hai là, đo lường kết quả thực tế; là việc thu 
thập xem xét, tìm hiểu, phân tích các dữ liệu, số 
liệu thực tế, xác định mức độ đạt được các tiêu 
chí của tình hình thực tế của Trường. Kết quả 
thực tế có thể đã hoặc đang diễn ra, vì vậy việc 
đo lường kết quả cần có các kỹ thuật phù hợp để 
tính toán. Xác định mức độ cụ thể của các tiêu 
chí kiểm tra. Người kiểm tra, đánh giá phải chịu 
trách nhiệm về các kết quả đánh giá thực tế mà 
mình xác định được, đồng thời chịu trách nhiệm 
về việc sử dụng các tài liệu này, bảo đảm thực 
hiện đúng mục đích kiểm tra, giữ đoàn kết nội 
bộ, không để lợi dụng các kết quả này phục vụ 
cho mưu đồ cá nhân

Ba là, đánh giá hoạt động, phân tích nguyên 
nhân và đề xuất các biện pháp điều chỉnh. Đây 

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và đánh giá 
ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ hiện nay

ThS. HOÀNG ĐÌNH MẠNH
Phó Trưởng khoa Dân vận
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là khâu mang ý nghĩa quan trọng của kiểm tra, 
đánh giá. Cùng một vấn đề kiểm tra, đánh giá 
nhưng có thể có những kết luận đánh giá khác 
nhau, thậm chí ngược nhau; từ đó có biện pháp 
điều chỉnh đề xuất có thể rất khác nhau, mang 
lại hiệu ứng và tác động khác nhau cho Trường. 
Khâu đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải 
pháp gồm các công việc sau: Đánh giá mức độ 
đạt được của các kết quả thực tế, là công việc 
so sánh kết quả thực tế với các tiêu chuẩn kiểm 
tra, nếu phát hiện lệch chuẩn cần có nhận xét, 
phân tích tập trung vào lệch chuẩn mang tính 
tiêu cực. Phân tích các nguyên nhân của hiện 
tượng lệch chuẩn, là công việc mang tính nghiệp 
vụ, căn cứ vào các tư liệu thu thập được, dựa 
vào kiến thức và kỹ năng của mình, người kiểm 
tra phải đưa ra các ý kiến phân tích và đánh giá 
nguyên nhân lệch chuẩn để hình thành các giải 
pháp, biện pháp điều chỉnh hoạt động. Đề xuất 
các giải pháp điều chỉnh cần chú ý đến tính hệ 
thống, tính khả thi và các điều kiện thực hiện

Bốn là, thông qua các quyết định điều chỉnh 
và triển khai thực hiện điều chỉnh. Đối với kiểm 
tra thông thường như kiểm tra hoạt động giảng 
dạy của giảng viên và học viên hay công tác 
tài chính quản trị, quyết định điều chỉnh gắn với 
khâu đánh giá của người lãnh đạo, quản lý. Đối 
với hoạt động kiểm tra quy mô lớn, quan trọng, 
phức tạp, quyết định điều chỉnh không thuộc 
quyền của người kiểm tra mà là người lãnh đạo, 
quản lý có thẩm quyền thường là cấp trên của 
Trường như Tỉnh ủy hoặc cơ quan quyền lực 
được quy định bởi pháp luật. Trong quá trình ra 
và thực hiện quyết định điều chỉnh cần chú ý 
đánh giá đúng sai lệch chuẩn để tìm ra các giải 
pháp tương xứng; trong phạm vi lãnh đạo, quản 
lý, các sai lệch được điều chỉnh luôn mà không 
né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Khi thực 
hiện sự điều chỉnh cần chú ý tới các khâu của 
chu trình như kế hoạch, tổ chức thực hiện và chỉ 
đạo điều hành.

Các kiểu và hình thức kiểm tra, đánh giá:
Có ba kiểu kiểm tra cơ bản là kiểm tra trước 

công việc như kiểm tra việc chuẩn bị bài giảng 
trên lớp của giảng viên, kiểm tra cơ sở vật chất 
phục vụ cho giảng dạy, kiểm tra việc chuẩn bị 
cho việc thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng và nghiên cứu khoa học... nhằm phòng 
ngừa sai lệch về nguồn lực khi thực hiện kế 
hoạch hoạt động của Trường. Kiểm tra trong 

công việc là phổ biến trong hoạt động lãnh đạo, 
quản lý của Trường khi các nội dung hoạt động 
đang diễn ra như dự giờ, thăm lớp, kiểm tra tiến 
độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.. 
nhằm bảo đảm chắc chắn đạt mục tiêu về mọi 
mặt hoạt động của Trường. Kiểm tra sau công 
việc là kiểm tra khi công việc hoàn thành xong 
phục vụ cho tổng kết, đánh giá và ra các quyết 
định lãnh đạo, quản lý của Trường trong thời 
gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Các hình thức kiểm tra gồm kiểm tra đột xuất 
phục vụ cho tình huống đột xuất hoặc mục đích 
nhất thời của quản lý thường được áp dụng kiểm 
tra trước và trong công việc của Trường.

Các hình thức đánh giá là đánh giá tổng thể 
hoạt động của Trường định kỳ hàng năm; khi kết 
thúc đợt thi đua; khi chuẩn bị cho sự kiện lớn... 
Đánh giá cá nhân của Trường thường áp dụng 
mỗi năm một lần; gắn với đợt thi đua hay gắn 
với sự kiện cá nhân như nâng lương, bổ nhiệm 
chức vụ, chuyển công tác... Lãnh đạo Trường 
đánh giá cấp dưới là hoạt động thường xuyên, 
phổ biến để phục vụ cho việc sử dụng, phối hợp, 
phát huy và đãi ngộ đối với cán bộ, giảng viên 
của Trường.

Các yêu cầu kiểm tra, đánh giá:
Để công tác kiểm tra, đánh giá của Trường 

đạt hiệu quả cao hơn nữa, theo tôi trong quá 
trình triển khai thực hiện cần bảo đảm các yêu 
cầu sau:

Thứ nhất, kiểm tra, đánh giá được tổ chức, 
triển khai có kế hoạch, phù hợp với mục tiêu và 
yêu cầu phát triển của Trường.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc 
Ninh có đặc thù riêng về mục tiêu, cơ cấu tổ 
chức, văn hóa, giá trị; vì vậy việc kiểm tra, đánh 
giá phải được lãnh đạo Trường duy trì thường 
xuyên, triển khai theo kế hoạch chặt chẽ. Kế 
hoạch kiểm tra được cụ thể và triển khai đến 
từng cấp quản lý và từng người lãnh đạo, quản 
lý. Lãnh đạo, quản lý Trường khi lập kế hoạch 
làm việc hàng ngày, hàng tháng cần lồng ghép 
các hoạt động kiểm tra phối hợp với các hoạt 
động khác. Kế hoạch kiểm tra phải rõ ràng, 
chuẩn xác, khoa học bảo đảm cho việc thực 
hiện có hiệu quả.

Thứ hai, bảo đảm tính chính danh trong hoạt 
động kiểm tra, đánh giá.

Kiểm tra là một hình thức thực hiện quyền 
lực lãnh đạo, quản lý vì vậy, khi tiến hành kiểm 
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tra, đánh giá cần có tính chính danh. Trong lãnh 
đạo, quản lý các hoạt động của Trường thì kiểm 
tra và đánh giá quy định trong quy chế làm việc 
của Trường. Tính chính danh thể hiện việc đánh 
giá phải thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm 
quyền, rõ trách nhiệm, không được đùn đẩy 
trách nhiệm đánh giá.

Thứ ba, định hướng vào mục tiêu hiệu quả 
của lãnh đạo, quản lý. Đối với Trường, mục tiêu 
hiệu quả bao trùm; hiệu quả quyết định sự lớn 
mạnh và phát triển của Trường. Hoạt động kiểm 
tra, đánh giá phục vụ cho mục tiêu hiệu quả, 
các tiêu chí kiểm tra luôn được xem xét trong sự 
thống nhất với mục tiêu hiệu quả của Trường.

Thứ tư, bảo đảm tính khách quan, khoa học 
là các tiêu chí kiểm tra phải được xây dựng đầy 
đủ, phù hợp, minh bạch; các tiêu chuẩn đánh 
giá phải được lựa chọn phù hợp với thực tế hiện 
nay của Trường; Phương pháp phù hợp với nội 
dung kiểm tra; Thu thập thông tin chính xác, 
khách quan; Phương pháp và kỹ thuật đánh 
giá chuẩn mực. Nghị quyết số 14/NQ-TW được 
thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 khóa X đã 
nhấn mạnh việc phải “xây dựng, hoàn thiện các 
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
phục vụ công tác kiểm tra, giám sát”.

Thứ năm, bảo đảm thực hành tiết kiệm trong 
kiểm tra, đánh giá là một yêu cầu tất yếu bởi có 
những trường hợp đòi hỏi chi phí; vì vậy phải tính 
toán chi phí hợp lý với mục đích và tính chất của 

cuộc kiểm tra. Trong Trường, hoạt động kiểm tra 
diễn ra liên tục và lồng ghép với các hoạt động 
khác hàng ngày, chi phí kiểm tra không thể tách 
bạch được trong khi đó hoạt động kiểm tra vẫn 
được thực hiện và thu được kết quả nhất định 
trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của 
đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Thứ sáu, kiểm tra, đánh giá gắn liền với công 
tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Nghị quyết 
số 14/NQ-TW chỉ rõ quan điểm kiểm tra là phải 
thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và đánh giá, 
gắn kiểm tra, đánh giá với khen thưởng những 
tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
đồng thời có các biện pháp  xử lý nghiêm minh 
các tập thể và cá nhân có sai phạm để răn đe, 
giáo dục.

Trên thực tế các khâu kiểm tra, đánh giá, xử 
lý sai phạm chưa đạt hiệu quả cao; vì vậy người 
được trao quyền kiểm tra phải có quyền đánh 
giá và chịu trách nhiệm về đánh giá đó. Người 
có quyền ra các quyết định xử lý kết quả kiểm 
tra cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra, 
xử lý kịp thời các sai lệch đã được kết luận; gắn 
xử lý sai lệch với mục tiêu lãnh đạo; gắn kết quả 
đánh giá sau kiểm tra với công tác thi đua, khen 
thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm và xử lý kỷ luật 
cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và đạt được mục tiêu phát triên bền 
vững của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay./.

mũi nhọn trọng tâm chống phá bằng chiến lược 
“diễn biến hòa bình” của cá thế lực thù địch 
trước hết là trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng là 
chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
được coi là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng 
thời là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo, 
nhằm hạ thấp vai trò, lãnh đạo của Đảng, đã tác 
động mạnh vào tình cảm, nhận thức trong đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, 
gây tâm lý hoang mang, dao động, hoài nghi về 
sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề phức 
tạp nảy sinh trong trong nội bộ Đảng. Trong đó, 

đặc biệt là sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối 
sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tình 
trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang diễn 
ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân và 
xã hội, làm xói mòn niềm tin của nhân dân với 
Đảng, với chế độ. Những diễn biến phức tạp, 
khó lường của tình hình chung nêu trên, đòi hỏi 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giảng dạy 
lý luận chính trị nói chung, giảng dạy về công 
tác xây dựng Đảng nói riêng phải không ngừng 
được đổi mới về nội dung, phương pháp, nhằm 
không ngừng  nâng cao chất lượng, đảm bảo 
vai trò giáo dục nhận thức, nâng cao trình độ, 
kiến thức về Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần 
quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong 
giai đoạn hiện nay./.

Tích cực đổi mới...
(Tiếp theo trang 24)



28

H

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Hiện nay, giảng viên các Trường chính 
trị cấp tỉnh nói chung đều có hai nhiệm 
vụ chính và quan trọng nhất đó chính 
là: giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

(NCKH). Đây là hai hoạt động có mối quan hệ 
hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản của người giảng 
viên, trong đó việc giảng viên tích cực tham gia 
các hoạt động NCKH là một trong những biện 
pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng 
đến nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo 
cán bộ. Thực tiễn và lý luận đều chứng minh một 

cách rõ ràng rằng, NCKH và giảng dạy có mối 
quan hệ hữu cơ với nhau, gắn kết chặt chẽ với 
nhau và hỗ trợ cho nhau. NCKH tạo cơ sở, điều 
kiện, tiền đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng 
dạy ở trên lớp của giảng viên, ngược lại, công 
tác giảng dạy phản ánh kết quả của hoạt động 
NCKH của giảng viên. Do vậy, có thể khẳng định 
rằng, cùng với hoạt động giảng dạy, NCKH là 
thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên.

Đối với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh, nhiệm vụ NCKH của giảng viên được 
qui định rõ trong Quy định tiêu chuẩn, nhiệm 

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ThS. NGUYỄN VĂN HOÀN

Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, NCKH

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo: 
“Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 

tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay”.
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vụ, chế độ làm việc của giảng viên (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 560/QĐ-TCT ngày 01 
tháng12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh). Trong 
những năm qua, lãnh đạo Trường luôn chú trọng 
tìm kiếm, sử dụng nhiều biện pháp nhằm thúc 
đẩy hoạt động NCKH của giảng viên, nhưng hoạt 
động NCKH của đội ngũ giảng viên vẫn còn khá 
“trầm lắng”, còn có một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, một số giảng viên chưa nhận thức 
hết được tầm quan trọng của NCKH, do vậy chưa 
thực sự chủ động đề xuất các đề tài nghiên cứu. 
Nhiều đề tài được nghiên cứu dựa trên các mô 
hình đã được nghiên cứu từ trước, hoặc chưa xuất 
phát từ nhu cầu thực tế của chính bản thân giảng 
viên, hoặc nhu cầu của môn học, ngành học.

Thứ hai, Một số ít giảng viên chưa nắm được 
phương pháp NCKH, chưa thành thạo cách tìm 
tài liệu tham khảo, thậm chí, chưa nắm được cách 
xây dựng đề cương, cách trình bày một công 
trình NCKH. Điều này sẽ dẫn một số lỗi thường 
mắc phải trong NCKH của giảng viên như: phạm 
vi nghiên cứu thường rộng, nặng tính lý thuyết, 
đối tượng nghiên cứu không rõ ràng, dùng từ ngữ 
chuyên môn thiếu chính xác...

Thứ ba, các đề tài nghiên cứu giảng viên lựa 
chọn mang tính chất khái quát, lý thuyết nhiều, 
chưa sâu, chưa đi vào những vấn đề cụ thể, bỏ 
ngỏ nhiều vấn đề thiết thực. Chủ yếu giảng viên 
mới đi vào các đề tài có nhiều công trình để tham 
khảo, giảng viên còn ngần ngại khi phải lựa chọn 
những đề tài cần sưu tầm nhiều tài liệu, cần phải 
có điều tra xã hội học, thống kê, chạy mô hình... 
Mặt khác, trong quá trình NCKH, giảng viên còn 
e ngại đưa ra quan điểm cá nhân của riêng mình, 
chưa khai thác kỹ tài liệu tham khảo, chưa tìm 
hiểu kỹ vấn đề. Cá biệt còn có sự sao chép các 
công trình đi trước mà không trích dẫn trong công 
trình NCKH.

Thứ tư, số lượng các bài viết khoa học của đội 
ngũ giảng viên Trường được đăng trên các tạp 
chí khoa học có mã số ISSN còn ít (năm 2016: 
02 bài; năm 2017: 02 bài).

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan từ 
phía giảng viên và nguyên nhân khách quan do 
bất cập của cơ chế, chính sách. Cụ thể, có một 
số nguyên nhân sau:

Trước hết, có thể khẳng định rằng, việc NCKH 
tốn nhiều thời gian, công sức của giảng viên, 
trong khi thu nhập lại ít ỏi. Kinh phí phục vụ cho 

những đề tài NCKH của giảng viên theo qui định 
tài chính không nhiều. Đây là điểm bất cập, khó 
khăn cho công tác phát triển hoạt động NCKH 
của giảng viên. 

Thứ hai, từ trước đến nay, chưa có chế tài hữu 
hiệu đối với những giảng viên không hoàn thành 
đủ giờ định mức giờ nghiên cứu khoa học (đồng 
thời không vượt định mức giờ chuẩn giảng dạy). 
Cho nên, có giảng viên trong thời gian dài không 
hoàn thành đủ giờ định mức giờ NCKH và định 
mức giờ chuẩn giảng dạy nhưng vẫn tiếp tục 
giảng dạy.

Thứ ba, chất lượng đội ngũ giảng viên tham 
gia NCKH của Trường chưa đồng đều, thiếu 
chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực và chưa đủ 
sức đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu có tầm 
cỡ cấp Bộ.

Nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH của giảng 
viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ hiện nay, 
theo tôi cần thực hiện một số gải pháp sau:

Một là, Nhà trường tiếp tục chú trọng, quan 
tâm hơn nữa tới hoạt động NCKH của giảng viên, 
coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao 
chất lượng đào tạo của Trường. Về công tác chỉ 
đạo, Hội đồng khoa học Trường nên xây dựng 
kế hoạch bồi dưỡng phương pháp NCKH hàng 
năm cho giảng viên và phân công thành viên giữ 
nhiệm vụ tư vấn khoa học cho từng nhóm nghiên 
cứu đề tài (trước hết đối với đề tài cấp cơ sở) 
nhằm góp phần giúp giảng viên thành thạo hơn 
về phương pháp và kỹ năng NCKH.

Hai là, hướng đến thành lập câu lạc bộ NCKH 
trong nhà trường và tổ chức sinh hoạt câu lạc 
bộ thường xuyên, tạo điều kiện giúp đỡ cho các 
giảng viên trẻ tham gia làm đề tài với những người 
có kinh nghiệm. Giảng viên ở các bộ môn khác 
nhau, các khoa khác nhau có thể cùng nhau 
nghiên cứu các công trình, vấn đề liên quan. Chú 
trọng gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH của 
giảng viên với công tác bố trí, sử dụng cán bộ.      

Ba là, yêu cầu các đề tài NCKH của giảng 
viên phải đảm bảo xác định đúng mục tiêu, đối 
tượng nghiên cứu cho phù hợp với nội dung 
chương trình đào tạo của Trường. Ngoài ra, cần 
đổi mới quản lý hoạt động NCKH và xây dựng kế 
hoạch NCKH riêng đối với giảng viên theo từng 
năm học; nâng kinh phí cho các đề tài NCKH của 
giảng viên. Ngoài nguồn kinh phí sự nghiệp khoa 
học và công nghệ, nhà trường nên chủ động hợp 

(Xem tiếp trang 36)
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“Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng 
sản và lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam” là một phần học trong 
chương trình trung cấp lý luận chính 

trị - hành chính. Phần học nhằm trang bị cho 
học viên những kiến thức lý luận cơ bản về 
Đảng và những sự kiện, nội dung cơ bản, bài 
học kinh nghiệm chủ yếu trong quá trình ra đời, 
trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 
năm 1930 đến nay, giúp người học nắm vững 
chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó nâng 
cao ý thức phát huy truyền thống, có năng lực 
vận dụng những tri thức lịch sử Đảng vào thực 
tiễn công tác. Bên cạnh đó, học tập và nghiên 
cứu phần học này còn giúp người học có nhận 
thức và hiểu được sự vận dụng chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi 
mới đất nước hiện nay. Từ nhận thức quá khứ 
để suy nghĩ, hành động hiện tại và góp phần dự 
báo sự phát triển trong tương lai. Nâng cao chất 
lượng giảng dạy phần học là một trong những 
yêu cầu của khoa Xây dựng Đảng nói riêng, 
của trường chính trị Nguyễn Văn Cừ nói chung 
nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 
của nhà trường.

Đội ngũ tham gia giảng dạy phần học gồm 
5 đồng chí giảng viên của khoa Xây dựng 
Đảng và 2 giảng viên kiêm chức. Các giảng 
viên đều được đào tạo đúng chuyên ngành, có 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm khá 
vững vàng, hăng say với công tác chuyên môn, 

nhiệt tình giảng dạy, tâm huyết, trách nhiệm, có 
phẩm chất chính trị tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ giảng dạy. Tuy nhiên, nhiều giảng 
viên trong khoa còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy 
và thực tế còn ít. Với sự nỗ lực cố gắng của 
các giảng viên, công tác giảng dạy và học tập 
phần học đạt được một số kết quả. Các giảng 
viên đã bám sát nội dung chương trình, đào 
sâu nghiên cứu, thường xuyên tìm tòi, đổi mới 
phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu 
cầu mới của xã hội, với nhu cầu của học viên. 
Vì vậy về cơ bản, các bài giảng đã đảm bảo 
được nội dung, đáp ứng được yêu cầu đổi mới 
phương pháp giảng dạy, đóng góp một phần 
đáng kể vào mục tiêu chung của chương trình 
đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. 
Công tác nghiên cứu và giảng dạy cũng đã làm 
sáng tỏ và luận chứng một cách khoa học sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân 
tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. Trong quá trình giảng dạy các giảng 
viên đã có nhiều cố gắng trong việc vận dụng 
và liên hệ thực tế. Nhiều giảng viên đã tích cực 
lồng ghép nội dung của giáo trình qua các thời 
kỳ, giai đoạn lịch sử của đất nước với thời kỳ, 
giai đoạn của lịch sử địa phương, đồng thời 
đã đánh giá và liên hệ được các bài học kinh 
nghiệm của Đảng đối với giai đoạn hiện nay. 
Việc học tập phần học ở trường bước đầu có 
những chuyển biến tích cực, học viên đã chủ 
động tiếp thu bài giảng, tích cực tương tác với 
giảng viên, thể hiện sáng tạo trong việc tiếp 
nhận và xử lý thông tin, qua đó nâng cao trách 

Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập phần học 
“Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử 

Đảng Cộng sản Việt Nam” trong chương trình 
Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính 

ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh
ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THƯ

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
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nhiệm công dân của mình đối với sự phát triển 
của đất nước, xây dựng và củng cố niềm tin 
của người học vào sự lãnh đạo của Đảng…

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, giảng dạy, 
học tập phần học vẫn còn có những hạn chế, 
chưa thực sự đáp ứng tốt những yêu cầu của 
thực tiễn. Có những giảng viên vẫn rơi vào lối 
mòn sơ cứng, kiến thức chưa sâu và cập nhật 
thông tin chưa phong phú, cách thức giảng dạy 
đôi khi vẫn thiên về lý luận. Thêm nữa, lượng 
kiến thức của phần học quá rộng, trong khi thời 
gian quá hẹp nên giảng viên chưa phân tích 
được sâu một số vấn đề. Giảng viên vẫn chưa 
thu hút được học viên nhiệt tình học tập nhằm 
tạo ra hiệu quả tốt hơn cho quá trình đào tạo, 
chưa tạo ra được hứng thú học tập và khả năng 
tư duy của học viên. Một số giảng viên còn chưa 
có điều kiện nghiên cứu đầy đủ lịch sử của tỉnh 
nhà nói chung và của từng địa phương trong tỉnh 
nói riêng. Chính vì vậy, nhiều tiết dạy, bài giảng 
chưa được liên hệ một cách rõ ràng, cụ thể vào 
trong thực tế địa phương, đất nước. Điều này 
đã làm hạn chế hiệu quả trong công tác dạy và 
học. Bài giảng chỉ dừng lại ở giáo trình, trình bày 
lý luận và lịch sử Đảng của dân tộc qua các thời 
kỳ mà không thấy được giá trị của bài học kinh 
nghiệm đó được vận dụng vào hiện nay như thế 
nào. Về phía học viên, bên cạnh những học viên 
tích cực vẫn có một số chưa thấy được tầm quan 
trọng, vị trí, vai trò của phần học. Một số có thái 
độ học tập một cách miễn cưỡng, bắt buộc chứ 
không hề có hứng thú.

Nhằm khắc phục hạn chế trên và để nâng cao 
hơn nữa chất lượng giảng dạy, học tập phần học, 
theo tôi cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, phải nâng cao hơn nữa nhận thức 
của giảng viên và học viên về vị trí, vai trò của 
phần học. Giáo dục lý luận chính trị là một bộ 
phận quan trọng của công tác tư tưởng, xây 
dựng, bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, 
trên cơ sở đó nâng cao trình độ văn hóa và trách 
nhiệm công dân của mỗi cá nhân. Học tập phần 
học “Những vấn đề cơ bản về Đảng và Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm trang bị cho 
học viên không chỉ tri thức khoa học cơ bản về 
những vấn đề lý luận cơ bản của Đảng, về quá 
trình Đảng lãnh đạo cách mạng mà còn trang bị 
về bản lĩnh chính trị vững vàng, giúp hình thành 
và phát triển nhận thức, nhân cách, nâng cao 
năng lực tư duy, tinh thần trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên - những người đóng vai trò quan 

trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”. Lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam còn có vai trò đặc biệt trong giáo 
dục lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giáo dục lý 
tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã 
hội, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng 
của Đảng và của dân tộc, nhân dân; giáo dục 
đạo đức cách mạng, bồi dưỡng bản lĩnh chính 
trị và nhân cách, tư cách của người cách mạng 
Việt Nam; giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng và nâng cao niềm tin, bồi đắp chủ nghĩa 
yêu nước Việt Nam. Đồng thời, giảng dạy và học 
tập lịch sử Đảng còn nhằm hiểu rõ những kinh 
nghiệm, những bài học quý giá trong sự lãnh 
đạo của Đảng được tổng kết từ thực tiễn lịch 
sử. Những kinh nghiệm đó được tổng kết sâu 
sắc hơn, phát triển thành lý luận của cách mạng 
Việt Nam. Đó là truyền thống độc lập tự chủ, 
sáng tạo; truyền thống đấu tranh kiên cường, 
bất khuất, vì nước, vì dân; truyền thống đoàn kết 
thống nhất trong Đảng; truyền thống gắn bó mật 
thiết với dân tộc, nhân dân; truyền thống của 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng; truyền thống rèn 
luyện, nâng cao đạo đức cách mạng ... Những 
truyền thống đó có giá trị và ý nghĩa sâu sắc cho 
sự lãnh đạo của Đảng, cho nhiệm vụ xây dựng 
Đảng hiện nay. Chính vì lẽ đó, người dạy cũng 
như người học cần nhận thức rõ vị trí, vai trò của 
phần học trong chương trình đào tạo trung cấp 
lý luận chính trị - hành chính.

Thứ hai, phải kết hợp nhuần nhuyễn các 
phương pháp dạy và học phần học. Các giảng 
viên cần phải nắm vững và vận dụng thành 
công hệ thống các phương pháp trong nghiên 
cứu khoa học lịch sử nói chung và trong khoa 
học Lịch sử Đảng nói riêng. Phương pháp lịch 
sử hướng vào trình bày sự kiện, hiện thực Lịch 
sử Đảng theo quá trình hình thành, phát triển 
của nó nhằm cung cấp và tìm hiểu những tri 
thức cần thiết về lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của 
Đảng trên tất cả lĩnh vực. Sự kiện lịch sử Đảng, 
thời gian, không gian và diễn biến của các sự 
kiện cần được tái hiện như nó đã diễn ra một 
cách khách quan, trung thực. Phương pháp lịch 
sử để tiếp cận gần tới cái khách quan nhất của 
hiện thực lịch sử. Đó là cơ sở hết sức quan trọng 
để nhận thức đúng đắn hiện thực lịch sử của 
Đảng. Phương pháp lôgíc là trên cái nền của 
hiện thực lịch sử, với tư duy khoa học tổng kết 
thành những kết luận để hiểu được bản chất, 



32

H
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

giá trị và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện lịch 
sử. Phương pháp lôgíc đòi hỏi phải không ngừng 
nâng cao năng lực tư duy lôgíc, năng lực phân 
tích, tổng hợp, tổng kết thực tiễn lịch sử. Kết hợp 
nhuần nhuyễn phương pháp lịch sử và phương 
pháp lôgíc là tuyệt đối cần thiết trong cả dạy và 
học lịch sử Đảng, giúp người học không những 
nắm được diễn biến, ngày tháng xảy ra các sự 
kiện mà còn hiểu được bản chất, quy luật vận 
động và ý nghĩa, giá trị của các sự kiện lịch sử, 
làm bài giảng thêm hấp dẫn, sinh động. 

Các phương pháp đồng đại, lịch đại, so sánh, 
thống kê, phân tích, tổng hợp v.v. cần được sử 
dụng linh hoạt, sáng tạo. Không nên giảng nặng 
về thuyết trình mà cần thiết đối thoại với người 
học, nêu câu hỏi để cùng tìm hiểu, học tập. 
Người học cũng không nên chỉ thụ động nghe 
mà cũng cần biết đặt ra các yêu cầu cần thiết 
trong khuôn khổ bài học và môn học. Cần chú 
trọng phương pháp liên hệ, vận dụng, từ quá 
khứ liên hệ, vận dụng vào hiện tại.

Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông 
tin trong việc giảng dạy phần học.  Giảng viên 
có thể sử dụng một số hình ảnh hoặc sơ đồ 
minh họa, mô hình hóa hoặc sử dụng những 
video phù hợp với nội dung bài học làm cho bài 
giảng sinh động, hấp dẫn, thu hút được sự hứng 
thú của người học. Tuy nhiên, giảng viên không 
được lạm dụng công nghệ thông tin, quan tâm 
quá nhiều đến việc trình chiếu mà không để ý 
đến việc đảm bảo nội dung cần truyền đạt. 

Thứ ba, phải nâng cao tính thực tiễn trong 
giảng dạy phần học. Lý luận gắn với thực tiễn là 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
nguyên tắc của công tác lý luận nói chung. Bài 
giảng có tính thực tiễn sẽ làm cho lý luận trìu 
tượng, khó hiểu, phức tạp thành những vấn đề 
gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Để làm được điều 
đó, các giảng viên phải tăng cường đi nghiên 
cứu thực tế. Qua quá trình nghiên cứu thực tế ở 
cơ sở mỗi giảng viên sẽ tích lũy được những tình 
huống thực tế nhất định phục vụ cho quá trình 
giảng dạy. Muốn có được phông thực tế rộng 
rãi, người giảng viên phải tự nỗ lực, tự mình trải 
nghiệm trong công việc, đọc, tìm hiểu và nghiên 
cứu lịch sử địa phương, lịch sử tỉnh nhà, sự kiện 
thực tế liên quan đến bài giảng. Khoa chuyên 
môn cần phân công cụ thể cho mỗi giảng viên 
thu thập các mảng lịch sử Đảng của từng địa 
phương khác nhau, sau đó tổng hợp thành cơ sở 
dữ liệu chung để các thành viên trong khoa có 

thể khai thác và sử dụng. Hoạt động này không 
chỉ xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ cho 
công tác nghiên cứu và giảng dạy mà còn tạo 
ra được thói quen thường xuyên cập nhật thông 
tin, đọc và nghiên cứu của mỗi giảng viên. Từ 
đó giảng viên sẽ lồng ghép vào từng phần mục 
cụ tửê để liên hệ thực tế, nâng cao hiệu quả bài 
giảng của mình.

Thứ tư, phải tăng cường quá trình tự học cho 
học viên. Tự học có vai trò vô cùng quan trọng, 
nhằm phát huy tính tự giác, rèn luyện khả năng tư 
duy và sáng tạo của người học. Bằng con đường 
tự học mỗi cá nhân sẽ không cảm thấy bị lạc hậu 
so với thời cuộc, thích ứng và bắt nhịp nhanh với 
những tình huống mới lạ mà cuộc sống hiện đại 
mang đến, kể cả những thách thức to lớn từ môi 
trường nghề nghiệp. Nếu rèn luyện cho người 
học có được phương pháp, kĩ năng tự học, biết 
linh hoạt vận dụng những điều đã học vào thực 
tiễn thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, ham hiểu 
biết, sống có hoài bão, ước mơ. Trước khi lên 
lớp, giảng viên cần nghiên cứu một cách tổng 
quát đối tượng học viên trong lớp như: họ đến 
từ đâu, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công 
tác… để lựa chọn phương pháp giảng cho phù 
hợp với mặt bằng chung của lớp, tránh trường 
hợp giảng “cao siêu” quá, học viên không thể 
tiếp thu; hoặc giảng đơn giản quá - giảng những 
nội dung họ đã biết rồi thì sẽ gây ra sự nhàm 
chán, không kích thích được họ. Giảng viên xác 
định rõ đâu là nội dung sẽ giảng trên lớp, đâu 
là những nội dung học viên phải tự nghiên cứu 
thêm ở từng bài học, từ đó thông báo với học 
viên một cách cụ thể, rõ ràng về các nhiệm vụ 
tự học, khơi gợi các nội dung tự học mà học viên 
quan tâm, yêu thích…. 

Phần học “Những vấn đề cơ bản về Đảng 
Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” 
là một nội dung quan trọng trong chương trình 
đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính. 
Nhận thức đúng những hạn chế trong quá trình 
giảng dạy, học tập là hết sức cần thiết để từ đó 
tìm ra các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm 
nâng cao chất lượng dạy và học phần học này, 
giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, học viên hiểu rõ 
về Đảng Cộng sản Việt Nam, có được niềm tin 
vững chắc vào tương lai tươi sáng của dân tộc, 
vào con đường cách mạng mà Đảng và nhân 
dân ta đang tiến hành, để xây dựng đất nước 
Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, công bằng, 
dân chủ, văn minh”./.
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Quan liêu là cách lãnh đạo, chỉ đạo thiên 
về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa rời thực 
tế, xa rời quần chúng. Quan liêu là một 
hiện tượng mang tính lịch sử - xã hội gắn 

liền với sự ra đời và tồn tại của bộ máy nhà nước. 
Theo C.Mác, “đối với người quan liêu thì 

mục đích nhà nước biến thành mục đích cá 
nhân, thành việc chạy theo chức tước, thành 
việc mưu cầu danh lợi”(1). Lênin nhấn mạnh, 
bản chất của quan liêu là sự tách rời quyền lực 
khỏi ý chí và các quyết định của đa số, có xu 
hướng biến bộ máy quan chức thành những 
người, những nhân vật có đặc quyền, thoát ly 
khỏi quần chúng và đứng trên quần chúng.

Ở nước ta, ngay khi giành được chính quyền, 
Hồ Chí Minh đã nhận thấy tác hại rất lớn của 
tệ quan liêu đối với bộ máy của Đảng và Nhà 
nước. Người cho rằng, biểu hiện thường thấy 
của bệnh quan liêu đó là tự cao tự đại, độc 
đoán chuyên quyền, coi thường tập thể, xem 
khinh quần chúng, làm khó cho người. Những 
cán bộ mắc bệnh quan liêu “miệng thì nói dân 
chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan chủ”. 
Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng 
họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, trái 
ngược với phương châm và chính sách của 
Đảng và Chính phủ”(2). Chính vì vậy những 
người và những cơ quan lãnh đạo nào mắc 
bệnh này thì “có mắt mà không thấy suốt, có 
tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không 
giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững”(3). 

Như vậy, bản chất chính trị của tệ quan liêu 
là thích dùng mệnh lệnh hành chính để ra oai, 
chứng tỏ mình lãnh đạo, cố làm ra vẻ bề trên, 
uy quyền giả tạo, kiêu ngạo, hợm hĩnh - một 
biểu hiện của quan cách và là sự lạm quyền, 
độc quyền trong việc thực thi quyền lực. Có 
thể khẳng định, chủ nghĩa quan liêu là con đẻ 
của các chế độ thống trị bóc lột. Trong điều 
kiện Đảng cầm quyền tiến hành công cuộc 
xây dựng XHCN, nếu cán bộ, đảng viên không 

chú ý tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất 
cách mạng và trình độ năng lực công tác thì 
rất có thể sa vào tệ quan liêu. Cố Tổng Bí thư 
Lê Duẩn từng nhắc nhở: Đối với một Đảng 
cầm quyền thì nguy cơ lớn nhất cần phải tránh 
không những là sai lầm trong đường lối mà cả 
tệ quan liêu, mệnh lệnh, thói cửa quyền, làm 
cho Đảng xa rời quần chúng và làm suy yếu 
chuyên chính vô sản.

Ngày nay, cùng với sự tác động bởi mặt trái 
của kinh tế thị trường, những biểu hiện của 
chủ nghĩa quan liêu ngày càng trở nên nghiêm 
trọng với những biến dạng tinh vi, phức tạp, nó 
làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên, 
cản trở quá trình dân chủ hóa trong Đảng…làm 
cho các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động 
của Đảng bị lợi dụng, trở thành bình phong để 
che đậy những âm mưu, toan tính cá nhân. 
Nguyên nhân của thực trạng trên là do sự lộng 
hành của tệ quan liêu trong Đảng, việc thực 
thi dân chủ bị vô hiệu hóa, tạo điều kiện cho 
nạn tham những, tiêu cực có môi trường bùng 
phát, lây lan như một thứ dịch bệnh nguy hiểm. 
Có thể thấy, sự cản trở của tệ quan liêu đối với 
dân chủ được thể hiện rõ nhất ở sự tha hóa các 
nguyên tắc cơ bản của Đảng:

Thứ nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ 
bị biến dạng thành tập trung quan liêu và 
dân chủ cực đoan

Bản chất của tập trung quan liêu là sự thống 
nhất bề ngoài, hình thức và được bảo vệ bằng 
lối trấn áp một cách có hệ thống những sáng 
kiến cá nhân và tính chủ động xã hội. Còn dân 
chủ cực đoan là tình trạng tùy tiện, vô tổ chức, 
vô kỷ luật, tạo lập bè phái, phá hoại sự thống 
nhất ý chí và hành động của Đảng. Biểu hiện 
trên đối lập nghiêm trọng với nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong Đảng, nó gây trì trệ nghiêm 
trọng trong bộ máy Đảng, tạo ra sự biệt lập giữa 
cán bộ lãnh đạo với đảng viên và quần chúng 
nhân dân bằng phương thức lãnh đạo độc đoán, 

Tệ quan liêu, lực cản lớn 
của quá trình thực hiện dân chủ trong Đảng

ThS. LÊ THỊ NGỌC MaI
Khoa Dân vận
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chuyên quyền, mệnh lệnh, hành chính, say mê 
quyền lực, làm phân hóa hệ thống quyền lực 
thống nhất, gây nên những bất đồng trong nội 
bộ, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của tổ chức 
Đảng và niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Có thể thấy tập trung quan liêu và dân chủ 
hình thức luôn đi liền với nhau để chống lại dân 
chủ. Dân chủ càng hình thức bao nhiêu thì tập 
trung quan liêu càng được củng cố và phát 
triển bấy nhiêu. Điều này đang tạo ra sự hỗn 
loạn, với nguy cơ làm suy yếu và triệt tiêu dân 
chủ trong Đảng cũng như dân chủ ngoài xã hội.

Thứ hai, nguyên tắc tự phê bình và phê 
bình bị hình thức hóa, không hiệu quả, thậm 
chí còn phản tác dụng

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, đánh giá: “…vẫn còn tình trạng 
nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán 
bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm 
và trách nhiệm của mình trong công việc được 
giao. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm, 
mối quan hệ công tác của người đứng đầu với 
tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa 
rõ ràng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, 
có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm 
trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ 
trong bộ máy nhà nước…”(4).

Nguyên nhân của tình trạng này là do 
nguyên tắc tự phê bình và phê bình luôn bị chi 
phối mạnh mẽ bởi chủ nghĩa cá nhân, che dấu 
khuyết điểm, tâng bốc bản thân, xun xoe với 
lãnh đạo, tìm kiếm “ô dù”. Từ đó, nó tạo ra một 
thứ dân chủ hình thức, thực chất là mất dân 
chủ, làm cho tự phê bình và phê bình mất đi 
ý nghĩa tốt đẹp của nó. Biểu hiện rõ nhất là 
tình trạng cán bộ lãnh đạo không thẳng thắn, 
không giải trình trách nhiệm, né tránh các vấn 
đề nhạy cảm như chống tham nhũng và các 
hiện tượng tiêu cực khác; còn cán bộ đảng viên 
thì e dè, sợ hãi khi phê bình người lãnh đạo vì 
sợ bị ức hiếp, trả thù, bị mất những lợi ích thiết 
thân, từ đó dẫn đến tình trạng xuê xoa, thỏa 
hiệp, không làm rõ được đúng sai, không xác 
định được trách nhiệm. 

Không ít trường hợp tự phê bình và phê bình 
trở thành một diễn đàn tự do nói xấu, tranh 

giành địa vị, công kích, chụp mũ, loại bỏ lẫn 
nhau trong nội bộ, từ đó dẫn đến mất đoàn kết 
nội bộ. Chính sự thiếu thẳng thắn, trung thực, 
giảm sút tinh thần đấu tranh bảo vệ chân lý, 
những biểu hiện cơ hội của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên là miếng đất tốt cho những cán 
bộ lãnh đạo độc đoán áp đặt ý kiến của mình, 
buộc tập thể phải chấp nhận, phải thông qua.

Thứ ba, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá 
nhân phụ trách bị tha hóa thành cách lãnh 
đạo độc đoán, chuyên quyền và thói vô 
trách nhiệm

Có thể thấy, dưới tác động bởi mặt trái của 
kinh tế thị trường, sự tha hóa ngày càng trở 
nên phổ biến, làm cho cán bộ tập nhiễm phải 
những thói xấu của chủ nghĩa cá nhân như say 
mê quyền lực, tham danh, trục lợi, thích quyền 
hành. Với suy nghĩ quyền lực càng lớn, bổng 
lộc càng nhiều, đã làm cho không ít cán bộ coi 
trọng quyền lợi cá nhân, xem nhẹ nghĩa vụ, 
trách nhiệm, chỉ lo hưởng thụ mà không lo công 
việc; xu hướng nhấn mạnh mặt cá nhân phụ 
trách hơn mặt tập thể lãnh đạo diễn ra ngày 
càng phổ biến trong Đảng. Không ít tập thể chỉ 
là “bình phong” hợp thức hóa ý kiến người đứng 
đầu, thực chất là tập trung độc đoán, thậm chí 
gia trưởng, chuyên quyền. Đi xa hơn nữa là tình 
trạng núp bóng tập thể để lộng quyền, lộng 
hành, để thao túng quyền lực, phá hoại dân 
chủ với những biểu hiện độc quyền chân lý, áp 
đặt tư duy, quy kết tùy tiện

Để nguyên tắc tập thể lãnh đạo có lợi cho 
mình, những người lãnh đạo biến chất tìm cách 
tạo lập phe cánh, cô lập hóa và vô hiệu hóa bất 
cứ ai muốn chống lại họ. Những hành vi đó đa 
dạng, tinh vi, được ngụy trang bằng việc nhân 
danh tổ chức Đảng và nguyên tắc của Đảng, 
của nhà nước. Do vậy, mà một số nơi, cá nhân 
lãnh đạo thường qua mặt tập thể, coi thường 
tập thể trong việc quyết định những vấn đề 
quan trọng, những chủ trương lớn thuộc thẩm 
quyền của tập thể để giành những đặc quyền, 
đặc lợi; còn khi phát sinh vấn đề trách nhiệm thì 
mọi việc đều đùn đẩy cho tập thể, cho rằng cá 
nhân không chịu trách nhiệm trước những sai 
phạm của tập thể, từ đó dẫn đến tình trạng vô 
trách nhiệm. Có thể thấy, rất nhiều sai phạm, 
tiêu cực đều từ “cách lãnh đạo tập thể” ấy mà 
ra, tình trạng buôn cơ chế, buôn chính sách 
cũng từ đó mà hình thành, tạo điều kiện thuận 
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lợi cho quan liêu, tham nhũng, lãng phí tồn tại 
và phát triển.

Dân chủ là bản chất, là nguyên tắc có tính 
rường cột trong việc xây dựng Đảng  trong 
sạch,vững mạnh. Tuy nhiên, dù nhiều nơi vẫn 
ghi rõ “tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ” 
nhưng thực tế, đây chỉ là những ngôn từ hình 
thức. Trong những năm qua, do tệ quan liêu 
ngày càng trở lên nghiêm trọng trong tổ chức 
Đảng từ Trung ương đến cơ sở, nên đã có nhiều 
cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm 
nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, 
cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, áp 
đặt, thẳng tay trừng trị những “quan điểm dân 
chủ” nhưng tất cả vẫn bị lấp liếm bởi báo cáo 
nặng hình thức, chỉ khi qua công tác kiểm tra, 
giám sát mới phát hiện những vi phạm của một 
số cán bộ, đảng viên. Cụ thể, như với những 
vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý đất đai 
ở Đà Nẵng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chỉ 
rõ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ra một 
số quyết định không đúng thẩm quyền, không 
đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc 
cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển 
khai dự án; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu 
kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật 
tự đô thị trên địa bàn thành phố. Tương tự, qua 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban 
cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông 
trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 
95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn 
cầu AVG, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết 
luận: Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền 
thông chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ 
chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập 
trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách 
nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, 
giám sát, để Bộ Thông tin và Truyền thông và 
Tổng Công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng 
các quy định pháp luật trong việc thẩm định, 
phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án, làm thất 
thoát lớn tài sản của Nhà nước; chưa kịp thời 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận 
của Thanh tra Chính phủ về dự án trên. 

Kết quả kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Trung 
ương cho thấy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt 
Nam đã ban hành Nghị quyết trái luật, cụ thể 
như Nghị quyết 233/NQ-ĐU và Nghị quyết 
4266/NQ-DKVN dẫn đến Hội đồng Thành viên, 

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng 
công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều 
gói thầu trái pháp luật gây thất thoát hàng ngàn 
tỷ đồng trong quản lý vốn, tài chính, tài sản 
Nhà nước; một số cán bộ suy thoái, biến chất 
lợi dụng cơ hội tham ô, tham nhũng đã bộc lộ 
rõ tại Tập đoàn PVN và Tổng Công ty PVC. 
Đơn cử như Nghị quyết 4266 của HĐTV ban 
hành ngày 16/5/2011, góp vốn đầu tư vượt mức 
quy định vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương 
(OceanBank), trái quy định của Luật các Tổ 
chức tín dụng, với số tiền 800 tỷ đồng nay 
không thể thu hồi gây nhiều thiệt hại cho Tập 
đoàn. Hay như trong quá trình thực hiện Dự án 
Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 Chủ tịch Hội 
đồng thành viên PVN đã đề ra chủ trương và 
chỉ định PVC thực hiện gói thầu với các hợp 
đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) với 
PVC trái quy định, cấp tạm ứng 6.607.500 USD 
và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC, trong đó hơn 
1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự 
án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, làm thiệt 
hại cho Nhà nước số tiền 119 tỷ đồng của Hội 
đồng Thành viên Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam (PVN)... Đây chỉ là những 
vụ việc điển hình được Uỷ ban Kiểm tra Trung 
ương kết luận, tức chỉ phần nhỏ trong thực tiễn 
muôn hình vạn trạng của đời sống xã hội. Mất 
dân chủ, độc đoán chuyên quyền đang là vấn 
đề nhức nhối, không chỉ ở cơ sở mà xảy ra tại 
nhiều cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Trong điều kiện hiện nay, để tiếp tục nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, 
việc phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trong 
tổ chức và hoạt động của Đảng trở thành yêu 
cầu cấp bách, là giải pháp cho mọi giải pháp. 
Phát huy dân chủ thực sự trong Đảng lúc này sẽ 
là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Đảng tự đổi mới, 
tự chỉnh đốn bản thân mình hướng tới khắc phục 
tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức 
lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên 
như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra...

Phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng đòi hỏi 
phải tiến hành đồng bộ các giải pháp, từ nâng 
cao nhận thức, quan điểm, kiến thức và năng 
lực cho mỗi cán bộ, đảng viên đến đổi mới cơ 
cấu tổ chức, phương thức và phong cách lãnh 
đạo cũng như năng lực cầm quyền; đổi mới lề 
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tác với các doanh nghiệp, đơn vị địa phương cơ 
sở, nhằm vừa thu hút nguồn kinh phí tài trợ cho 
hoạt động NCKH của giảng viên, vừa giúp các 
đề tài có tính ứng dụng cao hơn.

Bốn là, nhằm tạo điều kiện cho công tác 
NCKH của giảng viên, nhà trường nên có dự 
án và dành nhiều kinh phí để đầu tư xây dựng 
phát triển hệ thống thông tin thư viện, tăng cường 
trang bị thiết bị công nghệ thông tin, mở rộng 
cổng Internet để truy cập thông tin. Bên cạnh 
đó, Trường cũng cần tích cực tiếp cận các đề tài 
nghiên cứu trong các chương trình khoa học - 
công nghệ của Tỉnh, các chương trình dự án của 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học 
viện Hành chính Quốc gia để tạo điều kiện cho 
giảng viên Trường tham gia NCKH, kết hợp học 
hỏi phương pháp, kỹ năng nghiên cứu của các 
chuyên gia.

Năm là, tận dụng nguồn nhân lực có trình độ 
và thâm niên công tác NCKH trong nhà trường kết 
hợp mời các nhà nghiên cứu khoa học có uy tín, để 
tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên đề về phương 
pháp, kỹ năng, kinh nghiệm NCKH cho giảng viên.

Sáu là, Trường thảo luận và thống nhất bổ 
sung vào Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ 
làm việc của giảng viên chế tài xử lý đối với giảng 
viên không hoàn thành định mức giờ NCKH, 
đồng thời khen thưởng những giảng viên tích cực 
thực hiện NCKH có thành tích cao. 

Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghệp 
lần thứ 4 hiện nay, tri thức khoa học đóng vai 
trò ngày càng quan trọng, việc đẩy mạnh NCKH 
trong giảng viên càng có ý nghĩa thiết thực đối với 
việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ của Nhà trường. Những giải pháp 
nêu trên mới chỉ là suy nghĩ bước đầu của cá 
nhân, rất mong sự đóng góp, trao đổi của đồng 
chí, đồng nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất 
lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ trong thời gian tới./.

lối làm việc, quy chế, quy trình, nội dung, hình 
thức sinh hoạt của tập thể cấp ủy và của tổ 
chức Đảng, cho tới đổi mới phong cách của 
người quản lý và lãnh đạo. Phải rà soát, đánh 
giá đúng thực trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống của đảng viên thuộc tổ 
chức mình; xác định rõ có những thành phần, 
đối tượng nào là chủ yếu; vấn đề nào là then 
chốt, cấp bách cần phải đấu tranh khắc phục 
ngay; lựa chọn phương thức phù hợp và xác 
định thời hạn giải quyết. Việc giáo dục thuyết 
phục, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, sai 
trái phải kiên trì với thái độ thẳng thắn, cởi mở, 
không áp đặt, không nóng vội. Trong đó, nâng 
cao năng lực thực hành dân chủ cho cán bộ, 
đảng viên là giải pháp cơ bản, cần tiến hành 
thường xuyên, liên tục trong quá trình hoạt 
động của Đảng.

Bên cạnh đó phải chủ động triển khai có 
hiệu quả Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, để 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thêm lan tỏa 
đến mọi thành phần, đối tượng trong cơ quan, 
đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó cần 
xác định rõ tiêu chí về đạo đức, lối sống của 

cán bộ, đảng viên gắn với Quy định về những 
điều đảng viên không được làm và chức trách, 
nhiệm vụ của từng người. Ngoài ra, yếu tố có 
tính chất quyết định là phải tăng cường hơn nữa 
công tác quản lý, giám sát và thi hành kỷ luật 
Đảng. Phải xử lý nghiêm minh những trường 
hợp cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, 
cố tình vi phạm kỷ luật Đảng, không vì lợi ích 
của cá nhân và thành tích của đơn vị mà che 
giấu hoặc né tránh với người có chức, có quyền 
nhưng vi phạm./.
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Quốc gia, H, 1995,t.6,tr 490.
4. Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
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Một số giải pháp...
(Tiếp theo trang 29)
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Đồng chí Ngô Gia Tự là một trong những 
người sáng lập Đông Dương cộng sản 
Đảng, đồng chí đã nêu tấm gương sáng 
về việc tuyên truyền, học tập lý luận 

chính trị. 
Tham gia cách mạng từ năm 1926, đầu 

năm 1927, đồng chí Ngô Gia Tự được cử đi dự 
lớp huấn luyện chính trị tại bản Đáy - Quảng 
Tây (Trung Quốc) do Tổng bộ Hội Việt Nam 
cách mạng Thanh niên tổ chức và Nguyễn Ái 
Quốc truyền đạt, từ đó Ngô Gia Tự đã khẳng 
định lập trường tư tưởng là đi theo con đường 
cách mạng vô sản và quyết tâm thực hiện mục 
tiêu lý tưởng đó. 

 Đầu năm 1928, Tỉnh hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên Bắc Ninh- Bắc Giang được 
thành lập, đồng chí Ngô Gia Tự được bầu làm Bí 
thư. Dưới danh nghĩa là thầy giáo dạy tư, đồng 
chí đã mở hai lớp huấn luyện chính trị cho những 
hội viên mới là thanh niên, học sinh yêu nước 
của hai tỉnh Bắc Ninh- Bắc Giang. Nội dung các 
bài giảng chủ yếu là giới thiệu về con đường 
cách mạng Việt Nam, lực lượng cách mạng, 
phương pháp vận động cách mạng, tư cách của 
người cách mạng được trích trong cuốn “Đường 
Cách Mệnh” của Nguyễn Ái Quốc.

Cuối tháng 7 năm 1929, đồng chí Ngô Gia 
Tự được Ban Chấp hành Trung ương lâm thời 
Đông Dương Cộng sản Đảng phân công vào 
Nam Kỳ để tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách 
mạng. Với cương vị là Bí thư Xứ ủy, đồng chí 
Ngô Gia Tự luôn chăm lo đến việc đào tạo đội 
ngũ cán bộ cho Đảng, đồng chí đã mở nhiều 
lớp huấn luyện, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa 
Mác- Lênin cho cán bộ đảng viên. Tại các lớp 
huấn luyện, đồng chí đã giảng giải, phân tích 
rất tỉ mỉ, lấy nhiều ví dụ để anh em dễ hiểu 
về chủ nghĩa cộng sản. Bằng hoạt động tích 
cực của đồng chí Ngô Gia Tự, phong trào cách 
mạng ở Nam Kỳ phát triển mạnh mẽ.

 Năm 1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, 
sau bị kết án tù chung thân và đày ra Côn Đảo. 
Năm 1932, chi bộ nhà tù Côn Đảo được thành 
lập, đồng chí là một trong những lãnh đạo đầu 
tiên của chi bộ.

Những năm 1933 - 1934, chi bộ Côn Đảo 
tổ chức nhiều lớp học chính trị, văn hoá để bồi 
dưỡng, đào tạo các cán bộ cho Đảng. Là một 
cấp uỷ viên của chi bộ nhà tù, đồng chí đã có 
những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức 
thành công, có chất lượng các lớp học lý luận 
chính trị. Chương trình lớp học chủ nghĩa Mác 
- Lênin, nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản 
gồm: 1. Tầm quan trọng của lý luận và mối quan 
hệ hữu cơ giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa 
Lênin. 2. Lý luận Mác - Lênin về cách mạng vô 
sản. 3. Chuyên chính vô sản. 4. Đảng Lê -nin - 
nít của giai cấp vô sản. 5. Chiến lược và chiến 
thuật. 6. Vấn đề nông dân. 7. Vấn đề dân tộc và 
thuộc địa. 8. Vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên Xô. 9. Chiến tranh và cách mạng.

Đồng chí Ngô Gia Tự đã tổ chức cho anh 
em học tập thấu đáo các vấn đề cơ bản của 
chủ nghĩa cộng sản, về những đặc điểm 
giai cấp trong xã hội Việt Nam, về đường lối 
phương pháp cách mạng của Đảng. Bài giảng 
của đồng chí Ngô Gia Tự thường ngắn gọn, 
dễ nhớ, dễ hiểu, lý lẽ đơn giản mà có sức 
thuyết phục mọi người. Đồng chí thường động 
viên anh em: “Phải biến nhà tù đế quốc thành 
trường học, không nên bỏ phí thời giờ. Bất kỳ 
ở đâu chúng ta cũng có thể hoạt động cho chủ 
nghĩa cộng sản được”. Sau mỗi bài giảng, anh 
em lại thảo luận sôi nổi trong từng nhóm và 
thảo luận chung trong lớp. Những nguyên lý 
của chủ nghĩa cộng sản khoa học đã soi sáng 
con đường cách mạng Việt Nam và củng cố 
niềm tin vững chắc vào sự nghiệp giải phóng 
dân tộc cho những người cộng sản, người tù 
án 5 năm, 10 năm tin có ngày về cố gắng học 

Đồng chí Ngô Gia Tự 
với việc học tập lý luận chính trị

ThS. NGUYỄN ĐĂNG TÚC
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh
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tập để phục vụ cách mạng. Người tù án chung 
thân lưu đày cũng tin tưởng vào sự thành công 
của cách mạng mà ra sức học tập. Ngay cả 
những người không nghĩ đến ngày trở về cũng 
say mê học tập để hiểu thêm về lẽ sống, để 
sống lạc quan, thêm sức mạnh đấu tranh với 
quân thù.

Một số trí thức Việt Nam Quốc dân Đảng bị 
giam ở Banh I như Thanh Giang, Nghiêm Toản 
cũng xin dự nghe các bài giảng về chủ nghĩa 
Mác - Lênin, mặc dù thời gian đầu có người 
cười khẩy: “Đã vào tù lại còn học, học để mang 
chữ xuống âm phủ à?”. 

Côn Đảo tuy ở xa đất liền, chơi vơi giữa 
biển cả, nhưng Chi bộ vẫn liên lạc được với Xứ 
uỷ Nam Kỳ, với tổ chức Đảng ở ngoài để lấy 
tài liệu, bí mật đưa vào, tổ chức các lớp huấn 
luyện.Qua những thuỷ thủ và quần chúng cách 
mạng, Chi bộ nhận được nhiều sách kinh điển 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, báo chí của Đảng 
Cộng sản Pháp và tài liệu của Đảng ta. Để có 
tài liệu nghiên cứu, học tập, đồng chí Ngô Gia 
Tự đã cùng một số đồng chí khác đã tóm tắt 
hoặc lược dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt 
nhiều tác phẩm kinh điển như: Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản, Tư bản, Làm gì?, Bệnh 
ấu trĩ “tả”khuynh trong phong trào cộng sản, 
Hai sách lược của Đảng xã hội-dân chủ trong 
cách mạng dân chủ, Nguyên lý của chủ nghĩa 
Lênin... Ngoài các tài liệu dịch thuật, các đồng 
chí còn phải nhớ lại những tác phẩm kinh điển, 
những văn kiện của Đảng, những bài giảng 
của đồng chí Nguyễn Ái Quốc để tự soạn và 
chép tay ra nhiều bản để học tập.

Nội dung chương trình học tập và những 
vấn đề lý luận cơ bản được phản ánh trên tạp 
chí “Ý kiến chung”, xuất bản hàng tháng ở 
Khám 3. Báo được viết trên giấy học trò khổ 
13 x 14cm, mỗi số đều có phần tin tức, bình 
luận xã hội và nghiên cứu lý luận.

Khám 5 ra tờ báo “Người tù đỏ” có tính chất 
phổ cập, phù hợp với trình độ của nhiều người.

Việc bảo quản sách, báo, tài liệu là cực kỳ 
khó khăn vì bọn cai ngục lùng xục gắt gao: 
“Sách báo thường được giấu trên mái nhà. 
Buổi tối, anh em công kênh nhau, leo lên đưa 
sách xuống đọc dưới ngọn đèn nhỏ được che 
chụp kín trong góc khám. Sách báo ngày càng 
nhiều và có những cuốn sách kinh điển rất dày 

không thể dấu trên mái nhà được nữa. Ban lãnh 
đạo tổ chức đào hầm bí mật trên đầu tường và 
trong góc khám để dấu, gọi là cơ quan bí mật. 
Mỗi lần đưa sách ra đọc là phải bố trí bảo vệ 
chặt chẽ, đề phòng bọn gác-dăng đi tuần và 
những kẻ xấu phát hiện” (1). “Thiếu giấy, anh 
em đã phải dùng giấy bản loại xấu, quét cháo 
lên rồi phơi khô cho cứng, dùng báo cũ, sách 
kinh thánh do cố đạo cho để viết. Các đồng 
chí xin thuốc đỏ hay thuốc xanh làm mực, 
dùng sắt tây tạo ra ngòi bút. Có khi anh em 
phải dùng gạch non viết lên nền xi măng, lấy 
que vạch ra đất mà học. Trong hoàn cảnh khó 
khăn và thiếu thốn như vậy, các đồng chí ta đã 
nêu cao tấm gương sáng về học tập. Ở nhà tù 
Côn Đảo, đồng chí Ngô Gia Tự và một số đồng 
chí khác đã tổ chức việc nghiên cứu những đặc 
điểm các giai cấp trong xã hội Việt Nam và rút 
kinh nghiệm về đường lối lãnh đạo của Đảng. 
Những tài liệu tổng kết kinh nghiệm, sáng tác 
và dịch thuật trong các nhà tù Hoả Lò, Sơn La, 
Buôn Mê Thuột, Côn Đảo còn có tác dụng đưa 
ra phổ biến cho các Đảng bộ bên ngoài. Mỗi 
lúc có những đồng chí hết hạn tù hoặc chuẩn 
bị vượt ngục ra ngoài hoạt động, ngoài việc 
phân công và giao nhiệm vụ cách mạng, chi uỷ 
chi bộ nhà tù còn giao cho việc mang những tài 
liệu bí mật đó về cơ sở để tổ chức học tập” (2).

Đồng chí Ngô Gia Tự, người học trò xuất 
sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ 
cộng sản lỗi lạc của Đảng, người con yêu quý 
của quê hương Bắc Ninh để lại cho chúng ta 
bài học về việc học tập lý luận chính trị của 
chi bộ, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong 
việc không ngừng học tập lý luận chính trị vì 
như Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì 
không có phong trào cách mạng… chỉ có đảng 
nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì 
mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên 
phong”, giúp chúng ta khắc phục tư tưởng ngại 
học, xem thường học tập lý luận chính trị ở một 
số đảng viên và cán bộ hiện nay./.

Chú thích: 
(1) Nhà tù Côn Đảo, Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia, H 1996.
(2) Những sự kiện Lịch sử Đảng- Nhà xuất 

bản Sự thật.
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Tam Sơn từ xưa được coi là đất “địa linh 
nhân kiệt”. Thật vậy, từ ngàn xưa, Tam 
Sơn nổi tiếng là đất văn hiến của huyện 
Đông Ngàn (tỉnh Bắc Ninh) - nơi có 

nhiều người đỗ đạt nhất của nước Việt Nam 
thời phong kiến. Chỉ riêng hàng đại khoa (tiến 
sỹ), Tam Sơn có 22 người, trong đó có 2 trạng 
nguyên, 1 bảng nhãn, 1 thám hoa, 1 nhất 
giáp tiến sỹ, 5 nhị giám, 11 tam giáp và 1 phó 
bảng. Sách Đại Nam  nhất thống chí viết “… ở 
đây nối đời có người đỗ cao. Xét trong khoa 
bảng huyện Đông Ngàn, chỉ có xã này đủ tam 
khôi”. Nhân dân Tam Sơn rất tự hào với truyền 
thống hiếu học và khoa bảng của mình.

Tam Sơn là đất ba gò
Của trời vô hạn một kho nhân tài

Cũng chính từ mảnh đất này đã sinh ra 
người chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, người con 
ưu tú của quê hương Tam Sơn - Ngô Gia Tự. 
Anh sinh ngày 3 tháng 12 năm 1908, tại xóm 

Xanh, làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là xã Tam Sơn, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sinh ra và lớn lên trên 
quê hương văn hiến, cách mạng, vùng đất địa 
linh nhân kiệt, Ngô Gia Tự đã sớm tiếp thu, 
phát huy truyền thống của quê hương và gia 
đình, đặc biệt là trong việc học tập của mình. 
Với tư chất thông minh, năm 14 tuổi, Ngô Gia 
Tự đã tốt nghiệp loại ưu trường Kiêm Bị, thị 
xã Bắc Ninh và trúng tuyển với điểm cao vào 
trường Trung học Bưởi (Hà Nội). Mùa hè năm 
1926, Ngô Gia Tự tham gia bãi khóa phản đối 
tòa án thực dân đế quốc Pháp, đòi thả nhà 
yêu nước Phan Bội Châu, để tang Phan Chu 
Trinh và bị đuổi học.

Trở về quê nhà, sống bên người cha giàu 
lòng yêu nước, người mẹ hiền hòa rất mực 
yêu chồng, thương con, Ngô Gia Tự đã sớm 
nắng, chiều mưa với công việc đồng áng, hòa 
cùng bạn bè của làng quê để tuyên truyền 

Tam Sơn, sáng mãi tên anh - Ngô Gia Tự
ThS. NGUYỄN THỊ THaNH HÀ

Phòng Tổ chức hành chính - Tư liệu

Tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự trên quê hương Tam Sơn.
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con đường đấu tranh cách mạng của họ. Ngô 
Gia Tự còn mở lớp dạy học tư vì mục đích 
là tập hợp thanh thiếu niên để tuyên truyền, 
vận động anh chị em lên đường đấu tranh 
giành quyền sống, độc lập, tự do cho dân 
tộc. Cuối năm 1926, Ngô Gia Tự được kết 
nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 
Đầu năm 1927, đồng chí được dự lớp huấn 
luyện ở Bản Đáy (Trung Quốc) do Nguyễn Ái 
Quốc tổ chức. Sau 2 tháng huấn luyện, trở 
về hoạt động, đồng chí đã không quản ngại 
hy sinh gian khổ, bám sát quần chúng nhân 
dân, xây dựng cơ sở cách mạng ở vùng Bắc 
Ninh, Bắc Giang. Để che mắt kẻ thù, Ngô 
Gia Tự thường cải trang lúc thì mặc áo tây 
đội mũ cát như một công chức nhỏ, khi thì 
mặc áo the quần trắng, khăn xếp trong vai 
một thầy giáo trường tư đi truyền bá, mở lớp 
đào tạo cán bộ, xây dựng cơ sở cách mạng ở 
khắp nơi, mặc cho con mắt soi mói của mật 
thám Pháp.

Kỳ thi năm 1928, với tư cách thí sinh tự do, 
Ngô Gia Tự đã đỗ tú tài Tây phần thứ nhất. 
Với tấm bằng tú tài Tây, đồng chí thường đến 
Thư viện Quốc gia (Hà Nội) đọc các báo cáo 
của Sở Thanh tra lao động Đông Dương để 
tìm hiểu về thể lệ lao động và đời sống thợ 
thuyền. Đọc báo nước ngoài tìm hiểu kinh 
nghiệm vận động và tổ chức đấu tranh của 
công nhân… từ đó áp dụng vào thực tế cách 
mạng Việt Nam.

Sau hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng 
sản thành một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Ngô Gia Tự với những đóng 
góp xuất sắc đã được bầu làm Bí thư Ban 
Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Nam Kỳ. 
Giữa năm 1930, trong khi đang nghiên cứu tài 
liệu Quốc tế Cộng sản và thảo truyền đơn tại 
một cơ sở cách mạng ở Phú An bên sông Thị 
Nghè (Sài Gòn), Ngô Gia Tự bị địch bắt và 
giam ở Khám lớn Sài Gòn. 

Bọn thực dân Pháp đã tìm mọi cách tra tấn, 
đày ải nhằm giết hại đồng chí, nhưng tất cả 
những điều đó chúng đều thất bại. Ngô Gia 
Tự cùng với các đồng chí của mình đã thực 
hiện thành công “biến nhà tù đế quốc thành 
trường học cách mạng”.

Đầu năm 1935, chi bộ nhà tù Côn Đảo tổ 
chức cho các đồng chí Ngô Gia Tự, Tô Chấn, 
Lê Quang Sung, Trịnh Văn Ó… vượt biển trở 
về đất liền để hoạt động cách mạng. Chuyến 
đi được chuẩn bị công phu. Bạn bè, đồng chí 
ai cũng hy vọng chuyến đi thành công, nhưng 
Ngô Gia Tự và các đồng chí cùng đi chuyến 
đó đã không trở về được đất liền.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng 
chí là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập 
và noi theo. Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân xã Tam Sơn có vinh dự và trách nhiệm 
giữ gìn, phát huy truyền thống đó; đã không 
ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử 
thách, vươn lên cùng với sự phát triển mạnh 
mẽ của cả thị xã. Hướng tới kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự, Đảng bộ và 
nhân dân xã Tam Sơn đã đoàn kết một lòng, 
đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững 
an ninh - quốc phòng. 

Về kinh tế
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 

2017 của xã ổn định và tiếp tục tăng trưởng. Cơ 
bản các nhiệm vụ đề ra đã được triển khai và 
tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 
vẫn được duy trì. Giá trị sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ ước đạt 346,7 tỷ đồng, giảm 
7,8 tỷ đồng do nguồn gỗ khan hiếm.  

Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm là: 
1.078,26 ha, đạt 99,5% kế hoạch. Đạt tổng 
giá trị về trồng trọt cả năm 2017 ước đạt 65,14 
tỷ đồng, tăng 4,03 tỷ đồng. Bình quân 1 ha 
đất canh tác cho giá trị ước đạt 120,88 triệu 
đồng tăng 7,48 triệu đồng. 

Tổng giá trị thu nhập trong chăn nuôi ước 
đạt 12,78 tỷ đồng, giảm 4,6 tỷ đồng do đầu 
năm giá bán thịt lợn quá thấp. 

Tổng thu năm 2017: 36.908.557.646 đồng, 
đạt 87,7% so với dự toán Thị xã giao và đạt 
87,7% so với Nghị quyết HĐND xã đề ra.

Về văn hóa xã hội
Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt ở các 

cấp học tiếp tục được duy trì, chất lượng giáo 
dục tiếp tục được nâng lên, hoạt động khuyến 
học được quan tâm, phong trào gia đình hiếu 
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học, dòng họ khuyến học được duy trì và phát 
triển khá hiệu quả ở các thôn, xóm. Cả xã có 
5/5 trường đều đạt trường chuẩn và giữ vững 
danh hiệu trường tiên tiến, trong đó 02 trường 
Mầm non đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 
tuổi và đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2; trường 
THCS đạt tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh 
và được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua 
đơn vị xuất sắc năm 2017.

Phong trào thể dục thể thao, văn hóa 
văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh. Năm 
2017, các thôn tổ chức được 8 đêm văn công, 
8 buổi hát quan họ Phối hợp với các thôn, 
Đoàn thanh niên tổ chức 4 buổi giao hữu cầu 
lông nhân dịp lễ hội của các thôn và 01 đêm 
giao lưu văn nghệ tại sân tượng đài Ngô Gia 
Tự. Tham gia các hội thi do thị xã tổ chức: 
giải chạy việt dã, thi đấu cầu lông, giải bóng 
chuyền hơi nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày 
sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; tham gia 
hội thi phòng chống bạo lực gia đình do thị xã 
tổ chức. Tổ chức đại hội TDTT lần thứ VIII của 
xã thành công tốt đẹp.

Chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ 
nhân dân ngày càng được nâng lên, công tác 
phòng và khám chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm được coi trọng, các hoạt 
động, dịch vụ hành nghề y dược, khám chữa 
bệnh tư nhân được kiểm soát khá chặt chẽ. 

Về công tác tôn giáo
UBND, UBMTTQ xã cùng các đoàn thể 

thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các 
tăng ni, phật tử vào các ngày lễ trọng đại của 
phật giáo, thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và 
các đoàn thể nhân dân được coi trọng. Đảng 
uỷ thường xuyên quan tâm chỉ đạo để nâng 
cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động của 
HĐND. Việc giải trình, trả lời chất vấn tại các 
hội nghị tiếp xúc cử tri và kỳ họp có nhiều tiến 
bộ, các kiến nghị của cử tri và các đại biểu 
HĐND được tổng hợp và gửi đến các ban, 
ngành chuyên môn để nghiên cứu, giải quyết. 
Nhiều nội dung trả lời đã thể hiện rõ tinh thần 
trách nhiệm cao. MTTQ và các đoàn thể  nhân 
dân thường xuyên đổi mới phương thức hoạt 
động nhằm thực hiện tốt chức năng tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện 
tốt các chủ trương, đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm 
vụ chính trị; kinh tế - xã hội của địa phương. 
Từ những kết quả trên, năm 2017 MTTQ, các 
đoàn thể nhân dân đều được ngành dọc cấp 
trên xếp loại xuất sắc và vững mạnh.

Noi gương đồng chí, công tác xây dựng 
Đảng về giáo dục chính trị, tư tưởng được 
coi trọng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 
15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy Chi bộ đã 
tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện các nhiệm 
vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết 
và Chỉ thị, tạo sự chuyển biến trong nhận 
thức về công tác xây dựng Đảng trong cán 
bộ đảng viên về sự cần thiết phải chỉnh đốn, 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh được thực chất và có hiệu quả. 
Qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng, đồng thời giáo dục cán bộ, đảng viên, 
hội viên, đoàn viên thường xuyên có ý thức 
tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức, lối sống, từ đó siết chặt kỷ cương, kỷ 
luật của đảng, củng cố niềm tin của nhân 
dân với đảng.

Đây là những nhân tố quan trọng để Đảng 
bộ và nhân dân xã Tam Sơn tin tưởng và tiếp 
tục thực hiện vai trò lãnh đạo trong những 
năm tiếp theo, nhằm thực hiện thắng lợi nghị 
quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XXII đã đề ra.

Đồng chí Ngô Gia Tự, lãnh đạo tiền bối tiêu 
biểu của Đảng, cách mạng Việt Nam; người 
con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh 
đã trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp cách 
mạng của đồng chí là tấm gương sáng cho 
các thế hệ học tập và noi theo. Đảng bộ và 
nhân dân xã Tam Sơn mãi mãi ghi nhớ, tự hào 
về đồng chí, nguyện phấn đấu không ngừng, 
thực hiện hoài bão và lý tưởng cao cả của 
đồng chí./.
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Thực hiện chương trình làm việc toàn 
khóa, ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung 
ương 6 khóa XII thông qua Nghị quyết 
số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về 
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
của đơn vị sự nghiệp công lập”. Nghị quyết 
thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. Trong đó, toát lên vấn đề rất 
quan trọng và xuyên suốt là: Tinh giản biên 
chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, 
sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách 
chế độ tiền lương.

Trong những năm qua, Đảng ta có nhiều 
nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản 
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, như Kết luận số 64-KL/TW, 
ngày 28/5/2013, của Hội nghị Trung ương 7 
khóa XI, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 
hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương 
đến cơ sở”; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 
17/4/2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản 
biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức”; Quyết định số 253-QĐ/
TW, ngày 21/7/2014, của Bộ Chính trị, “Về 
việc ban hành Quy định của Bộ Chính trị về 
quản lý biên chế thống nhất của hệ thống 

chính trị”; Thông báo kết luận số 37-TB/TW, 
ngày 26/5/2011, của Bộ Chính trị, về Đề án 
“Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số 
loại hình dịch vụ sự nghiệp công”...

Kết quả đạt được qua triển khai thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết, kết luận nói trên 
của Đảng cho thấy, các tổ chức trong hệ 
thống chính trị, từng bước được sắp xếp, kiện 
toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công 
tác của các tổ chức đó được phân định, điều 
chỉnh hợp lý hơn, bảo đảm vai trò lãnh đạo 
của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, các 
đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động sử dụng 
tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng 
cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công, chủ động trong việc sắp xếp, tổ 
chức lại cơ cấu bên trong của đơn vị; ký hợp 
đồng làm việc và hợp đồng lao động theo quy 
định của pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ 
được giao...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, 
như: Tổ chức bộ máy bên trong của một số 
bộ, ngành, cơ quan trung ương vẫn còn biểu 
hiện cồng kềnh, còn tầng nấc trung gian; 
chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, trách 
nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước 
tuy cơ bản khắc phục được sự chồng chéo, 
nhưng trên một số lĩnh vực vẫn còn giao thoa, 
đan xen hoặc phân công chưa thực sự phù 
hợp, dẫn đến khó xác định trách nhiệm khi 

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh 
thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 6 khóa XII của Đảng về tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

TS. CHU THỊ NGÂN
Trưởng khoa Dân vận
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có vấn đề xảy ra; công tác phối hợp giữa các 
bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước có mặt còn hạn 
chế; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực 
vẫn còn phức tạp, rườm rà, chậm được khắc 
phục; việc chuyển giao một số nhiệm vụ từ cơ 
quan hành chính nhà nước cho các tổ chức xã 
hội thực hiện còn hạn chế. Hệ thống tổ chức 
các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, 
manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội 
bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp; 
chi tiêu ngân sách nhà nước còn quá lớn. Số 
người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà 
nước lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công 
lập, ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Trong khi 
đó, việc tinh giản biên chế theo chủ trương 
của Đảng thời gian qua kết quả còn thấp; việc 
đề bạt số lượng lãnh đạo cấp phó còn nhiều; 
cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất 
lao động thấp;...

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém 
nêu trên, tại Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đề 
ra nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới bộ máy của 
Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh 
gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ 
máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm 
vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức”(1); “Tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với 
tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
phương thức hoạt động của các tổ chức; thực 
hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh 
giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị”(2). 

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XII đưa ra mục tiêu tổng 
quát: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của 
Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh 
giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp 

phần cải cách chính sách tiền lương. Mục tiêu 
cụ thể về tinh giản biên chế đến năm 2021 là 
phải giảm tối thiểu 10% số biên chế so với năm 
2015; từ năm 2021 đến năm 2030 phải hoàn 
thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô 
hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 
phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của nước 
ta trong giai đoạn mới.

Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội 
nghị Trung ương 6 khóa XII, đối với các đơn 
vị sự nghiệp công lập: 1- Đến năm 2021 phải 
giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân 
cả nước giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công 
lập; giảm tối thiểu 10% số biên chế sự nghiệp 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với 
năm 2015, cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao 
động không đúng quy định trong các đơn vị 
sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo 
đảm tự chủ tài chính); 2- Đến năm 2025 phải 
tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% 
số đơn vị sự nghiệp công lập và 10% số biên 
chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước so với năm 2021, chấm dứt số hợp đồng 
lao động không đúng quy định trong các đơn 
vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm 
tự chủ tài chính); 3- Đến năm 2030 phải giảm 
10% số biên chế sự nghiệp hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước so với năm 2025.

Như vậy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu 
lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức là mục tiêu 
xuyên suốt trong các Nghị quyết của Hội nghị 
Trung ương 6 khóa XII. Để đạt được mục tiêu 
này, Đảng ta xác định: việc tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là 
một vấn đề lớn, trong quá trình thực hiện đòi 
hỏi cần phải có sự quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị, đảm bảo tính dân chủ và đúng 
lộ trình đề ra.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc 
Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Bắc Ninh có chức năng đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ 
thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ công chức 
ở địa phương về lý luận chính trị- hành chính, 
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng 
Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các 
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đoàn thể, kiến thức về pháp luật và quản lý 
nhà nước và một số lĩnh vực khác. Cơ cấu tổ 
chức gồm 07 Khoa - Phòng, với 47 cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân viên. Trải qua 
hành trình hơn 60 năm xây dựng và phát triển, 
Trường đã có nhiều đóng góp trong việc tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Tuy nhiên, thực tiễn 
quá trình hoạt động cho thấy: Bộ máy tổ chức 
và hoạt động của Trường còn cồng kềnh, 
không phát huy hết hiệu lực, hiệu quả trong 
quản lý, điều hành của Lãnh đạo Trường; đội 
ngũ cán bộ, giảng viên được đào tạo căn bản, 
cơ sở vật chất được đầu tư lớn song chưa phát 
huy hết hiệu quả. Để khắc phục tình trạng 
trên, việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, 
đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đảm 
bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với tinh 
giảm biên chế và khai thác tối đa nguồn lực 
của đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật 
chất đã được đầu tư là hết sức cần thiết trong 
bối cảnh hiện nay.

Quán triệt nghiêm tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Kế hoạch 
số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính 
trị và Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 29/01/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tập 
thể Đảng ủy và Lãnh đạo Trường đã tổ chức 
Hội nghị họp bàn về việc đổi mới, sắp xếp tổ 
chức lại bộ máy hoạt động của Trường theo 
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Sau khi thảo luận dân chủ, công khai, lắng 
nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các 
đơn vị Khoa - Phòng và các đồng chí có trách 
nhiệm, Hội nghị đi đến thống nhất: sắp xếp lại 
các đơn vị đầu mối của Trường từ 07 xuống 
còn 06 đơn vị với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 
04 khoa, 02 phòng. Trên tinh thần đó, Trường 
có công văn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ký ban hành Quyết định số 835-QĐ/TU ngày 
11/6/2018 về tổ chức bộ máy Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ.

Đồng thời tại Hội nghị này, tập thể Đảng ủy 
và Lãnh đạo Trường cũng đặt ra mục tiêu và 
quyết tâm chính trị cao độ là chậm nhất đến 
năm 2021, Trường phải thực hiện triệt để việc 

tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao 
chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, 
viên chức (giảm ít nhất 10% tổng biên chế hiện 
nay); sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của 
Trường ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả với 05 đơn vị đầu mối (03 khoa và 
02 phòng); 100% đội ngũ giảng viên và giảng 
viên kiêm chức có trình độ Thạc sĩ trở lên, trong 
đó có ít nhất 02 đồng chí có trình độ Tiến sĩ 
nhằm đáp ứng yếu cầu ngày càng cao của quá 
trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình 
mới; 100% đội ngũ giảng viên và giảng viên 
kiêm chức có trình độ lý luận chính trị cao cấp. 
Mục tiêu cao nhất là xây dựng Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh ngày càng vững 
mạnh toàn diện về mọi mặt cả về con người 
và tổ chức bộ máy; là một trong những Trường 
đầu tiên của cả nước được Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn 
trong hệ thống các Trường Chính trị tỉnh, thành 
phố trên phạm vi cả nước.

Có thể nói, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 
của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả là sự khẳng định quyết 
tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước 
trong việc tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, năng 
động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để thích 
ứng với điều kiện nước ta đang trong quá trình 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế sâu rộng. Sau một thời gian 
tổ chức triển khai thực hiện, với quyết tâm 
chính trị mạnh mẽ, đã tạo sự chuyển biến rõ 
rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động các cấp, các 
ngành và sự đồng thuận của xã hội. Những 
kết quả đạt được bước đầu, chính là cơ sở 
quan trọng để chúng ta tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản 
biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất 
lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay./.

(1), (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà 
Nội, 2016, tr.203 - 204.
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Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung 
cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ 
sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và 
là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ 

Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ, trong đó có sinh hoạt chi bộ chuyên đề là 
hình thức sinh hoạt đi sâu thảo luận, giải quyết 
một hoặc một vài vấn đề mà chi bộ thấy cần 
thiết, mang tính cốt lõi trong lãnh đạo, chỉ đạo 
của chi bộ đối với yêu cầu nhiệm vụ đang đặt 
ra qua đó đề ra giải pháp tập trung giải quyết 
các vấn đề bức xúc, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, ngày 
30/3/2007 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 
X) đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW “Về nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, ngày 2/3/2012 
Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 
số 09-HD/ BTCTW về “Nội dung sinh hoạt chi 
bộ”, trong đó có sinh hoạt chuyên đề. Việc 
tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chuyên đề của chi bộ nói chung, đối với các chi 
bộ trong Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ  tỉnh Bắc Ninh nói riêng hiện nay là một yêu 
cầu có tính cấp thiết. Theo đó, sinh hoạt chuyên 
đề của chi bộ được hiểu là hoạt động bàn bạc, 
thảo luận về nội dung chuyên đề đã được lựa 
chọn nghiên cứu, chuẩn bị sẵn của chi bộ, để 
buổi sinh hoạt đi đến thống nhất, chỉnh sửa ban 
hành thành Nghị quyết chuyên đề, được ứng 
dụng thực hiện trong chi bộ đối với mỗi đảng 
viên hoặc mở rộng hơn tới cả quần chúng của 
chi bộ, nhằm nâng cao năng lực và sức chiến 
đấu của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.  

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc 

sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, trong những 
năm qua, các chi bộ của Đảng bộ Trường chính 
trị Nguyễn Văn Cừ đã luôn chú trọng đổi mới 
nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của các khoa- phòng; 
luôn đổi mới phương pháp, hình thức sinh hoạt; 
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
và đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời biểu 
dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có 
thành tích nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến 
trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thời gian qua, thực hiện yêu cầu về luân 
chuyển cán bộ, bản thân đã được công tác, 
sinh hoạt tại 4 chi bộ (2 khoa, 2 phòng), trên cơ 
sở tìm hiểu nắm bắt tình hình sinh hoạt chuyên 
đề của các chi bộ trong Đảng bộ trường chính 
trị Nguyễn Văn cừ và tham khảo bài viết của 
đồng nghiệp trong Trường, bản thân nhận thấy 
cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất một số giải 
pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề 
theo Hướng dẫn của tổ chức Trung ương năm 
2018. Vấn đề sinh hoạt chuyên đề của các chi 
bộ thuộc Đảng bộ Trường hiện nay có những 
ưu điểm và hạn chế nổi bật như sau:

* Một số ưu điểm nổi bật  
- Về tình hình tổ chức sinh hoạt chi bộ: Các 

chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh chỉ đạo 
của Đảng bộ Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 
về đăng ký chuyên đề sinh hoạt chi bộ cho 4 
quý trong năm. Đầu năm 2018, có 7 chi bộ đã 
đăng ký 28 chuyên đề. Quý I, II, III, cơ bản đã 
triển khai đúng kế hoạch. Quý III, 6 chi bộ đều 
đã bổ sung thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy sinh 
hoạt chuyên đề quán triệt Nghị quyết TW7 
khóa XII của Đảng. 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ 

ở Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh hiện nay

ThS. NGUYỄN THỊ  LUÂN
Phó Trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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- Về nội dung sinh hoạt chuyên đề: Việc lựa 
chọn tên chuyên đề sinh hoạt hàng quý của 
các chi bộ, cơ bản bám sát hướng dẫn, phù hợp 
với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của chi bộ 

- Về cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề: 
Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hầu 
hết đã tuân thủ các bước theo hướng dẫn sinh 
hoạt chuyên đề và thực hiện nghị quyết chuyên 
đề đều được mở rộng tới quần chúng.

- Các đảng viên và quần chúng hầu hết có ý 
thức trách nhiệm thảo luận Chuyên đề và thực 
hiện nghiêm túc nghị quyết chuyên đề. 

* Những hạn chế chủ yếu 
Bên cạnh những ưu điểm, sinh hoạt chuyên 

đề của chi bộ ở Đảng bộ Trường nói chung còn 
một số hạn chế chủ yếu trong thực hiện các 
bước theo hướng dẫn cũng như nội dung thực 
hiện trong một số bước chất lượng chưa cao.

- Bước chuẩn bị và tiến hành triển khai phổ 
biến nội dung chuyên đề, hay khâu kết thúc 
sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ có một số 
điểm khác nhau, đôi khi có điểm triển khai chưa 
theo hướng dẫn chung. Ví dụ, có chi bộ tên 
chuyên đề đã đăng ký nhưng mỗi lần chuẩn bị 
sinh hoạt lại họp để chọn tên chuyên đề, có chi 
bộ thông báo lịch và nêu tên chuyên đề nhưng 
không  phân công chuẩn bị nghiên cứu trước…

- Sau khi sinh hoạt chuyên đề, hoàn thiện 
Nghị quyết, một số Chi bộ không phổ biến 
Nghị quyết chuyên đề mà chỉ thông qua họp 
ghi nhận tổng hợp ý kiến và thực hiện. Như vậy, 
đảng viên quần chúng vắng sẽ có tình trạng 
tiếp thu tinh thần chuyên đề không được toàn 
diện. Mặt khác hoàn chỉnh Nghị quyết chuyên 
đề có thể thiếu sự tiếp thu đầy đủ ý kiến kết 
luận. Hoặc nó không được đảng viên quần 
chúng đọc thấm nhuần kỹ lưỡng nhiệm vụ phải 
thực hiện theo nghị quyết chuyên đề.

- Còn có tình trạng sinh hoạt chuyên đề mà 
không có sự phân tích kỹ càng tính cần thiết, 
ý nghĩa của chuyên đề, hoặc phản ánh thực 
trạng còn chung chung, chưa chỉ rõ nguyên 
nhân và giải pháp khắc phục một cách cụ thể, 
làm cho buổi sinh hoạt chuyên đề hạn chế hiệu 
quả, thậm chí trở nên hình thức.

- Cá biệt có chi bộ không phân công chuẩn 
bị nghiên cứu chuyên đề bài bản để trình bày và 
thảo luận, mà chỉ với cách nêu tên chuyên đề, rồi 
đem ra chi bộ bàn thảo lấy ý kiến cho mỗi phần 
thực trạng, nhiệm vụ giải pháp. Trong quá trình 
thảo luận, đôi khi đảng viên và quần chúng bị 

động phát biểu, làm cho có lúc các ý kiến không 
sâu, không trúng, làm cho nghị quyết chuyên đề 
trở thành đơn điệu, sơ sài về nội dung, giải pháp 
thiếu đồng bộ, sinh hoạt chuyên đề diễn ra một 
thoáng là xong, chưa có tác dụng ứng dụng cao.

- Đôi khi còn tình trạng trong nhận thức của 
đảng viên chưa có sự phân định giữa Hướng 
dẫn thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề 
khác với sự nghiên cứu chuyên đề chuẩn bị 
cho sinh hoạt do đó phần chuẩn bị chỉ tập trung 
làm rõ nội dung chuyên đề, do đó, khi tổ chức 
sinh hoạt đôi khi chưa được chu đáo, đầy đủ và 
chưa có tính thuyết phục cao. 

Bên cạnh đó, với chuyên đề sinh hoạt theo 
chỉ đạo của các cấp, ngoài kế hoạch đầu năm, 
vẫn còn hiện tượng có chi bộ lúng túng, không 
chủ động tích cực triển khai thực hiện, nên có 
hiện tượng bị chậm tiến độ hoặc chưa chuẩn bị 
được toàn diện nội dung thực hiện thiết thực sát 
với đặc thù đơn vị…

Từ tình hình thực tế nêu trên, Bài viết mạnh 
dạn đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là:  Quán triệt nhận thức về ý nghĩa của 
việc sinh hoạt chuyên đề đối với cấp ủy chi bộ, 
đảng viên và quần chúng.

Đây là giải pháp hết sức quan trọng nhằm 
thực hiện nội dung cốt lõi của đổi mới nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu 
cầu thực tiễn đặt ra. Trong tình hình có nhiều 
tác động không lường hết được của bối cảnh 
đất nước thời kỳ đổi mới hội nhập, mở cửa. Bộ 
phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái 
lập trưởng chính trị. Một số chính sách của Nhà 
nước bất cập chậm tháo gỡ… Việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở Trường vẫn còn một số bất 
cập, chưa tương xứng so với thực tiễn đòi hỏi… 
Sinh hoạt chuyên đề nhằm tìm ra biện pháp đề 
các chi bộ ban hành nghị quyết lãnh đạo đúng 
chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có 
hiệu quả yêu cầu cấp bách về xây dựng chỉnh 
đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, khắc phục những yếu 
kém, bất cập trong chi bộ, lãnh đạo đảng viên 
và quần chúng giữ vững lập trường tư tưởng 
chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
biết định hướng chính trị, nêu gương tốt cho 
đối tượng học viên trong quá trình giảng dạy và 
phục vụ… Vì thế, mỗi chi bộ, đảng viên và quần 
chúng nhận thức được ý nghĩa của sinh hoạt 
chuyên đề chắc chắn sẽ làm đúng và hiệu quả 
hơn nhiệm vụ được giao. 
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 Hai là: Các chi bộ cần làm tốt khâu chuẩn 
bị nội dung chuyên đề.

Phần chuẩn bị coi như một công trình nghiên 
cứu cần có bố cục: Mở đầu nêu lý do hoặc căn 
cứ xây dựng chuyên đề hay Nghị quyết chuyên 
đề; Mục tiêu, ý nghĩa của Chuyên đề, giới thiệu 
bố cục Chuyên đề. Nội dung của Chuyên đề 
cần tuân thủ nội dung hướng dẫn gồm: khái 
quát đặc điểm tình hình, đánh giá thực trạng và 
nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, 
đề xuất ý kiến giúp việc ban hành và các điều 
kiện triển khai nghị quyết chuyên đề được khả 
thi. Cuối cùng là kết luận, khẳng định tầm quan 
trọng của chuyên đề và sự cần thiết phổ biến 
nghị quyết để thực hiện.

Ba là: các chi bộ cần tiến hành sinh hoạt 
chuyên đề đúng các bước và nội dung theo 
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018.

Sau khi Chi bộ đăng ký chuyên đề, hay 
có chỉ đạo bổ sung sinh hoạt chuyên đề của 
các cấp ủy Đảng, mỗi Chi bộ cần tuân thủ 
quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên đề và nội 
dung từng bước của sinh hoạt chuyên đề cụ 
thể như sau:

Bước một, chi bộ phân công người soạn 
thảo chuyên đề hay nghiên cứu chuyên đề. 
Nên tập trung vào cấp ủy hoặc đảng viên có 
kinh nghiệm và năng lực, luôn bám sát mọi 
hoạt động của đơn vị, có trách nhiệm cao trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bước hai, cấp ủy thống nhất (thẩm định) sơ 
bộ về chuyên đề đã được chuẩn bị, nên trao 
đổi với người được phân công để thống nhất 
hoàn thiện.

Bước ba, Chi bộ xây dựng lịch sinh hoạt 
chuyên đề, cần có sự cân đối để đảm bảo được 
tỷ lệ đảng viên và quần chúng tham dự với số 
lượng đông đủ nhất, nên thông báo sớm đến 
mọi đảng viên, quần chúng (có thể thông báo 
lồng ghép vào ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ 
gần nhất, thể hiện tính kế hoạch chủ động, 
khoa học).

Bước bốn, Bí thư chi bộ chủ trì, duy trì sinh 
hoạt chuyên đề, sau khi nắm tình hình đảng 
số, thông qua chương trình, nên chỉ đạo người 
chuẩn bị chuyên đề trình bày trước chi bộ và 
cử thư ký ghi nghị quyết thông qua chuyên đề 
(không nên tiến hành sinh hoạt chuyên đề theo 
cách chỉ nêu tên chuyên đề và tiến hành thảo 
luận rồi tổng hợp các ý kiến mà thành Nghị 
quyết chuyên đề của chi bộ).

Bước năm, cuối thảo luận, Bí thư chi bộ 
kết luận các ý kiến cần tiếp thu, chỉ đạo thời 
gian hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề và phổ 
biến yêu cầu thực hiện. Có thể bằng hình thức 
họp thông báo nhanh hoặc qua kênh thông tin 
mạng nội bộ để thông báo đến đảng viên và 
quần chúng trong chi bộ thực hiện đầy đủ nội 
dụng Nghị quyết chuyên đề. Đồng thời báo cáo 
cấp trên theo dõi việc thực hiện kế hoạch sinh 
hoạt chuyên đề và  nội dung  thực hiện chuyên 
đề của chi bộ.

Về bố cục nội dung chuẩn bị chuyên đề, 
người chuẩn bị phải coi là một công trình, 
đảm bảo toát lên được: Lý do chọn hay căn 
cứ lựa chọn chuyên đề, mục tiêu và ý nghĩa 
của chuyên đề; chuyên đề sẽ làm rõ các nội 
dung đặc điểm tình hình chi bộ, đánh giá thực 
trạng tình hình, phân tích nguyên nhân, đề xuất 
giải pháp và xây dựng cách tổ chức thực hiện 
và kiến nghị (nếu cần). Cuối cùng phải khẳng 
định lại việc cần thiết phải nghiên cứu bàn thảo 
ban hành nghị quyết chuyên nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả nghị 
quyết chuyên đề. 

 Các bước tiến hành nghiên cứu chuyên đề 
và bố cục nội dung  của chuyên đề cần được 
quán triệt thực hiện đồng bộ, nhằm tổ chức sinh 
hoạt chuyên đề thu được hiệu quả đích thực. 

Bốn là, Các chi bộ tăng cường đánh giá 
rút kinh nghiệm sau khi thực hiện nghị quyết 
chuyên đề.

 Mỗi định kỳ sinh hoạt chi bộ, bên cạnh 
đánh giá kết quả công tác tháng, các chi bộ 
cần tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết chuyên đề, và mỗi chuyên đề theo định 
kỳ hàng năm nên đánh giá và rút ra bài học 
kinh nghiệm nhằm phát huy kết quả và hạn chế 
những tồn tại trong quá trình thực hiện, từ đó 
bổ sung nội dung và cách thức thực hiện nghị 
quyết chuyên đề hiệu quả hơn. Qua đó, phát 
huy vai trò của mỗi đảng viên trong việc nâng 
cao trách nhiệm nghiên cứu soạn thảo và đóng 
góp ý kiến thảo luận chuyên đề phù hợp tình 
hình thực tế hơn.

Năm là, Đảng bộ Trường tiếp tục quán triệt 
chỉ đạo thực hiện các chi bộ chọn chuyên đề 
đúng nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW 
ngày 06/7/2018 về nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ.

(Xem tiếp trang 52)
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Quan liêu là: “(cách lãnh đạo, chỉ đạo) 
thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa 
rời thực tế, xa rời quần chúng”(1); Chủ 
nghĩa quan liêu: “Phương thức quản 

lý Nhà nước trong đó các cơ quan quyền lực 
thực tế không phụ thuộc vào quần chúng nhân 
dân và có đặc trưng chủ yếu là chủ nghĩa hình 
thức, bệnh giấy tờ và sự độc đoán”(2). V.I.Lênin 
khẳng định: Chủ nghĩa quan liêu đó chính là 
“chủ nghĩa địa vị”, thứ chủ nghĩa “đem lợi ích 
của sự nghiệp phục tùng lợi ích của tư tưởng 
danh vị, tức là hết sức chú trọng đến địa vị mà 
không đếm xỉa đến công tác; tức là tranh giành 
nhau để được bổ tuyển khi mà đáng lẽ phải 
đấu tranh cho những tư tưởng”. Thứ chủ nghĩa 
quan liêu này là “hoàn toàn không nên có và 
có hại cho đảng”(3) và đã cảnh tỉnh những 
người cộng sản Nga rằng, “nếu có cái gì làm 
tiêu vong chúng ta thì chính là cái đó (tệ quan 
liêu trong các cơ quan kinh tế)”(4). Chủ nghĩa 
quan liêu là con đẻ của các chế độ thống trị 
bóc lột, trong bộ máy chính quyền của chế độ 
phong kiến, thực dân, bệnh quan liêu và thói 
quan cách tồn tại như một lẽ tự nhiên. Nhưng 
với một nhà nước công nông, trong điều kiện 
Đảng Cộng sản cầm quyền tiến hành công 
cuộc xây dựng XHCN, thì thứ chủ nghĩa quan 
liêu này trái ngược với lợi ích của quần chúng 
nhân dân, trái ngược với đường lối của Đảng. 
Nó khiến cho “nhiều cán bộ, đảng viên trở thành 
những kẻ chuyên quyền, độc đoán - “sự độc 
đoán của các ông quan”, thành những “đảng 
viên cộng sản huênh hoang, ngày hay đêm, 
bất cứ lúc nào cũng chỉ sẵn sàng viết “các đề 
cương”, đề ra “các khẩu hiệu, đưa ra các điều 
hoàn toàn trừu tượng” và “những lời tranh luận 
mệnh danh là có tính nguyên tắc cộng sản chủ 
nghĩa”(5). Chủ nghĩa quan liêu đã trở thành 
một cái “tật bệnh” chứa đựng trong đó nguy cơ 

làm suy yếu Đảng, là thứ “giặc nội xâm” kìm 
hãm sức sống và tính năng động sáng tạo của 
quần chúng nhân dân, làm suy giảm bản chất 
tốt đẹp của bộ máy chính quyền “của dân, do 
dân, vì dân”.

Phong cách và tác phong công tác là hai 
khái niệm thường đi đôi với nhau. Phong cách 
hàm nghĩa rộng hơn, thể hiện “Những lối, những 
cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động, ứng 
xử tạo nên cái riêng của một người nào đó”(6). 
Tác phong hàm nghĩa cụ thể hơn so với phong 
cách. Có thể hiểu tác phong là “lối làm việc, sinh 
hoạt hằng ngày của mỗi người”(7), là sự thể hiện 
ra bên ngoài của phong cách, tạo thành lề lối 
làm việc, thói quen ứng xử, nề nếp sinh hoạt... 
Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán 
bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh 
đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân 
dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Khi Đảng cầm quyền, đảng 
viên được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công 
tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. 
Trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, 
doanh nghiệp nhà nước, đa số người đứng đầu 
là đảng viên. Vì vậy, phong cách, tác phong 
công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng 
viên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện 
quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả 
triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng 
dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, nhà tư 
tưởng lớn, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và dân tộc 
ta. Phong cách làm việc và phong cách lãnh 
đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu 
ấn riêng của Người, gắn liền với tư tưởng, đạo 
đức, lối sống, mục đích sống của Người; vừa 
dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách 
mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; thể hiện trong 
mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo 

Đấu tranh phòng chống quan liêu trong 
xây dựng phong cách, tác phong công tác 
của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên 

ThS. PHẠM TUẤN aNH
Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tư liệu
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thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa 
học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho 
mọi người, mọi thế hệ người Việt Nam học tập 
và làm theo. Xuất phát từ thực tiễn lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam, Người không chỉ xác 
định bệnh quan liêu là “bệnh nguy hiểm” đe 
dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; mà còn 
chỉ rõ nguyên nhân, biểu hiện của căn bệnh 
này, đồng thời đưa ra “thang thuốc” và nguyên 
tắc đấu tranh phòng chống quan liêu. Bản thân 
Người là một tấm gương mẫu mực về phong 
cách, tác phong công tác cho đội ngũ đảng 
viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta học 
tập và làm theo.

Trong nhiều tác phẩm của mình, đặc biệt 
là hai bài viết trong hai năm liền đúng Ngày 
Quốc khánh đó là: bài “Phải tẩy sạch bệnh 
quan liêu” in ngày 02/9/1950 trên Báo Sự thật 
số 140 với bút danh XYZ và bài “Cần tẩy sạch 
bệnh quan liêu mệnh lệnh” in ngày 02/9/1951 
trên Báo Nhân Dân số 23 với bút danh CB. 
Trả lời câu hỏi: “Bệnh quan liêu là thế nào?”, 
“Bệnh quan liêu mệnh lệnh tự đâu mà ra ?”, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ nguyên nhân 
bệnh ấy là: “vì xa cách quần chúng, không hiểu 
biết dân chúng, không học hỏi dân chúng, sợ 
dân chúng phê bình” (8); là “Xa nhân dân ...; 
khinh nhân dân...; Sợ nhân dân...;  không tin 
cậy nhân dân...; không hiểu biết nhân dân...; 
không yêu thương nhân dân... Có nơi, bệnh 
quan liêu mệnh lệnh trầm trọng đến nỗi cán 
bộ lừa phỉnh dân, doạ nạt dân!” (9); vì “cán 
bộ và đảng viên không hiểu rõ hai lẽ: vì ai mà 
làm, đối ai phụ trách, khi gặp mỗi công việc 
không biết tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu. 
Cho nên những việc trực tiếp lợi cho dân, như 
đắp đê, hộ đê, tăng gia sản xuất, bình dân 
học vụ, v.v., cán bộ chỉ làm theo cách hạ lệnh, 
cách cưỡng bức. Kết quả dân không hiểu, dân 
oán”(10). Như vậy, bệnh quan liêu do cả các 
nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách 
quan tạo nên. Trong đó các nguyên nhân chủ 
quan là chính. Trong đó nguyên nhân trực 
tiếp là do tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, ngại 
khó khăn gian khổ, không đi sâu sát cơ sở, sát 
thực tiễn sản xuất và đời sống; do thiếu tinh 
thần trách nhiệm, do trình độ năng lực tổ chức, 
quản lý kém so với yêu cầu công tác mà sa 
vào tệ quan liêu. Một số cán bộ, đảng viên khi 
có chức, có quyền thì coi thường quần chúng 
nhân dân, tự cho mình là người “đứng trên”, 

người  “ban ơn”, đưa ra mệnh lệnh, chứ không 
phải là người phục vụ, người đầy tớ trung thành 
của quần chúng nhân dân. 

Bệnh quan liêu thường xuất hiện ở hai đối tượng:
Một là: Những đảng viên, cán bộ không giữ 

hoặc giữ chức vụ thấp trong bộ máy lãnh đạo 
của Đảng và quản lý Nhà nước.

Hai là: Những đảng viên, cán bộ nắm giữ 
chức vụ quan trọng, có quyền hành lớn trong 
Đảng và Nhà nước. Đối tượng thứ hai này khi 
mắc phải bệnh quan liêu thì gây nguy hại cho 
chế độ, cho nhân dân hơn nhiều lần so với đối 
tượng thứ nhất.

Ngoài việc chỉ ra nguyên nhân, đối tượng 
của bệnh quan liêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn 
xác định rõ biểu hiện của nó. Theo Người, 
những cán bộ, đảng viên, những cơ quan của 
Đảng và Nhà nước mắc phải bệnh này không 
đi sâu, đi sát phong trào, không nắm được tình 
hình cụ thể của địa phương, của ngành mình, 
không quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích 
thiết thực của quần chúng nhân dân, không 
chịu gần gũi và học hỏi quần chúng nhân dân; 
thích ngồi bàn giấy, “chỉ tay năm ngón”, “đóng 
cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình”. Do 
không nắm được tình hình chính xác, nên khi 
lãnh đạo, chỉ đạo cái gì cũng chung chung, đại 
khái, không có biện pháp cụ thể để giải quyết 
công việc; những người này rất sợ tự phê bình 
và phê bình, không giữ đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, ngại tiếp xúc, đối thoại với quần chúng, 
với cấp trên thì lừa dối, báo cáo không đúng 
sự thật, thổi phồng thành tích, che dấu khuyết 
điểm; với cấp dưới và nhân dân thì doạ nạt, áp 
đặt ý kiến cá nhân, hoặc chuyển sang thái cực 
khác là buông lỏng lãnh đạo, hay vi phạm kỷ 
luật, vi phạm quyền dân chủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều biểu 
hiện của bệnh quan liêu, cụ thể là: “Đối với 
người: ... chỉ biết dùng mệnh lệnh. Không biết 
giải thích, tuyên truyền. Không biết làm dân 
chúng tự giác và tự động. Đối với việc: Chỉ 
biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ra chỉ thị. 
Chứ không biết điều tra, nghiên cứu, đôn đốc, 
giúp đỡ, khuyến khích, kiểm tra. Đối với mình: 
Việc gì cũng kềnh càng, chậm rãi, làm cho 
qua chuyện. Nói một đường làm một nẻo.Chỉ 
biết lo cho mình, không quan tâm đến nhân 
dân, đến đồng chí. Một vẻ quan liêu nữa là: 
chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; chẳng những 
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không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn 
nhân dân phụng sự mình. Tham ô, hủ hoá. 
Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách 
mạng””(11). Theo Người, quan liêu cùng với 
tham ô, lãng phí là “giặc nội xâm” là tội ác, 
“làm suy yếu Đảng”. Bệnh quan liêu hết sức 
nguy hiểm, những cán bộ, đảng viên mắc phải 
bệnh này thì “có mắt mà không thấu suốt, có 
tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không 
giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết 
quả là những người xấu, những cán bộ kém tha 
hồ tham ô, lãng phí”(12). Có tham ô, lãng phí 
là vì có bệnh quan liêu. Ở đâu có bệnh quan 
liêu nặng thì tất ở đó có tham ô, lãng phí nhiều, 
quan liêu tiếp tay cho cán bộ yếu kém tha hồ 
đục khoét ngân khố, tài sản quốc gia, tiền bạc 
của nhân dân. Nó làm băng hoại đạo đức cách 
mạng của cán bộ, đảng viên. Quan liêu, mệnh 
lệnh làm thành một bức tường ngăn cách, tách 
rời Đảng, Chính phủ với nhân dân, tách rời lợi 
ích của nhân dân với  đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan liêu 
làm biến dạng các tổ chức đảng và cơ quan 
nhà nước, làm cho những tổ chức này vốn là 
một tổ chức lãnh đạo đại diện cho quyền lực, 
quyền lợi và là đầy tớ của nhân dân, trở thành 
những tổ chức xa dân, đứng trên nhân dân và 
có chủ trương, chính sách không sát, không 
hợp lòng dân, thậm chí đi ngược lại lợi ích của 
quần chúng nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không dừng lại ở 
việc chỉ ra bệnh quan liêu là của ai, nguyên 
nhân phát sinh, biểu hiện, tác hại của nó, mà 
còn chỉ ra nhiều biện pháp đấu tranh chống 
căn bệnh đó. Người viết: “Chúng ta muốn xây 
dựng một xã hội mới, một xã hội tự do, bình 
đẳng, cần kiệm, liêm, chính - cho nên chúng 
ta phải tẩy cho sạch thói hư tật xấu của xã hội 
cũ”(13). Người chỉ rõ thang thuốc chữa bệnh 
quan liêu đó là: “Phải đặt lợi ích dân chúng lên 
trên hết, trước hết; Phải gần gũi dân, hiểu biết 
dân, học hỏi dân; Phải thật thà thực hành phê 
bình và tự phê bình; Phải làm kiểu mẫu: Cần, 
Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”(14). Theo 
Người: “Cách chữa bệnh quan liêu gồm có một 
nguyên tắc là: Theo đúng đường lối nhân dân 
và 6 điều là: Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; 
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Việc gì cũng 
bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu 
rõ; Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình 
trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân 

phê bình mình; Sẵn sàng học hỏi nhân dân; 
Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm 
chính, để nhân dân noi theo”(15). Chống quan 
liêu là chống kẻ thù không mang gươm, súng, 
nằm ngay trong trong từng con người và trong 
từng cơ quan Đảng, Nhà nước, nên hết sức 
khó khăn, phức tạp. Đây là cuộc cách mạng, 
cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, 
cái mới và cái cũ, giữa cái chung và cái riêng, 
giữa đạo đức và phản đạo đức. Muốn giành 
thắng lợi trong cuộc đấu tranh này phải có tư 
tưởng chỉ đạo đúng, hành động quyết tâm cao 
và phải có biện pháp đồng bộ, tiến trình hợp 
lý và phải biết dựa vào quần chúng nhân dân; 
cần gắn chặt với việc đấu tranh chống tham 
nhũng, lãng phí với đấu tranh chống quan liêu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Tệ quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi”. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển 
khai Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, kết 
luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác 
dân vận do Ban Dân vận Trung ương tổ chức, 
ngày 27/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã nêu rõ: “Không ít đảng viên có thái 
độ coi thường quần chúng, không lắng nghe 
ý kiến, không học hỏi người lao động, không 
tích cực làm công tác giáo dục, thuyết phục, 
vận động quần chúng. Một số cán bộ, công 
chức, nhân viên trực tiếp có quan hệ với dân 
thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây đủ 
thứ phiền hà, khó khăn cho dân, thiếu lễ độ 
với dân. Có người còn ăn chặn của dân, vòi 
vĩnh đòi quà cáp, biếu xén. Một số người có 
chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia 
trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, 
thì như một “ông vua con” ở đấy. Thậm chí 
có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp 
quần chúng. Những hành động đó tuy không 
phải là phổ biến nhưng rất nghiêm trọng, nó 
làm tổn thương tình cảm và niềm tin của dân 
đối với Đảng”.

Nguyên tắc chữa bệnh quan liêu “theo 
đúng đường lối nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cũng chính là những nguyên tắc cơ bản 
của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng 
như tập trung dân chủ, tự phê bình và phê 
bình... Đặc biệt, các nghị quyết, quy định gần 
đây về xây dựng Đảng càng thể hiện rõ hơn 
nguyên tắc gần dân, lấy sự hài lòng của nhân 
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dân làm thước đo cho mọi hoạt động, nhằm 
kiên quyết đấu tranh đẩy lùi bệnh quan liêu, 
thói quan cách, xa dân, cụ thể là: Quy định 
số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI về những điều 
đảng viên không được làm, trong số 19 điều 
đảng viên không được làm, có nhấn mạnh việc 
không được “quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao 
che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng 
nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ”; Nghị quyết số 
04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ, trong 4 nhóm giải pháp nhằm đẩy lùi 27 
biểu hiện suy thoái, có “liều thuốc” quan trọng: 
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan quản lý nhà nước; khắc phục tình 
trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu 
cực của cán bộ, công chức”; Quy định số 55-
QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về 
một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, cũng nhấn 
mạnh những việc cần làm ngay của mỗi cán 
bộ, đảng viên nhằm phát huy tính tiên phong, 
gương mẫu trong mọi hoạt động, từ đó củng cố 
niềm tin yêu trước nhân dân.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường lối, chủ trương của Đảng ta về đấu 
tranh phòng chống quan liêu trong xây dựng 
phong cách, tác phong công tác của người 
đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; cần phải thực 
hiện một số giải pháp cơ bản, cụ thể sau:

Một là, các cấp ủy Đảng cần làm cho mọi 
cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên 
giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong Đảng, 
trong bộ máy Nhà nước, nhận thức đúng đắn 
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác hại 
của tệ quan liêu, thường xuyên tiến hành tốt 
công tác tư tưởng.

Hai là, nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp 
cần đề cập đúng mức vấn đề chống quan liêu 
trong cơ quan Đảng, Nhà nước trên mọi mặt 
công tác. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể 
cho từng đảng viên, cán bộ, cấp ủy tự phê bình 
và phê bình; kịp thời giải quyết đề xuất, kiến 
nghị, chỉ rõ khuyết điểm, rút kinh nghiệm, đánh 
giá, kết luận rõ mức độ phạm phải bệnh quan 
liêu; biểu dương những tập thể và cá nhân làm 

tốt; trong đấu tranh chống quan liêu, phải lấy 
giáo dục là chính.

Ba là, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu 
phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ 
năng lực tổ chức, quản lý, thường xuyên giữ 
mối liên hệ với quần chúng, phải lắng nghe ý 
kiến, quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích của 
đảng viên và quần chúng; thật thà tự kiểm thảo 
để làm gương, thật thà báo cáo tình hình của 
cơ quan, đơn vị mình. Những đảng viên cấp ủy 
nào chưa kiểm thảo hoặc kiểm thảo chưa đến 
nơi, đến chốn cần được chỉ đạo, uốn nắn làm 
đúng nội dung, yêu cầu, mục đích đã đề ra.

Bốn là, cần chống việc lãnh đạo, chỉ đạo, 
hô hào chung chung mà không có biện pháp 
cụ thể, chỉ biết phê phán các cơ quan, các cán 
bộ lãnh đạo, quản lý mà bản thân từng cán bộ, 
đảng viên không tự kiểm điểm, tự sửa chữa 
các tư tưởng, hành vi quan liêu của mình.

Năm là, phát huy phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 
- xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, 
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền; phát huy vai trò của nhân dân, 
của báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; 
động viên toàn dân tham gia tích cực hơn nữa 
chống quan liêu trong hoạt động của các cơ 
quan và công chức nhà nước, tiếp tục cải cách 
bộ máy nhà nước và các thủ tục hành chính 
theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát của các cơ quan Đảng và Nhà 
nước. Khi phát hiện có biểu hiện quan liêu phải 
nhắc nhở, nếu vì quan liêu mà có quyết định 
sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng thì phải kịp 
thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo kỷ luật 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quá trình đấu tranh phòng chống bệnh 
quan liêu là một quá trình tạo ra những chuẩn 
giá trị đạo đức mới phù hợp với tiến trình xây 
dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc 
thực hiện tư tưởng của Bác Hồ về đấu tranh 
phòng chống quan liêu trong xây dựng phong 
cách, tác phong công tác vừa giúp mỗi cán bộ, 
đảng viên thêm hoàn thiện bản thân, thực sự 
là một “công bộc” tốt của nhân dân, vừa góp 
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phần tiêu diệt tận gốc tệ nạn tham ô, lãng phí; 
làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước ta thật sự 
trong sạch vững mạnh, ngày càng củng cố 
vững chắc lòng tin nơi nhân dân với Đảng và 
Nhà nước. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải 
nhận thức rõ trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện 

phong cách, tác phong công tác; tự mình nêu 
gương sáng theo lời dạy của Bác Hồ: “Cần, 
kiệm, liêm, chính ...”, đấu tranh phòng chống 
quan liêu, tẩy sạch những thứ “giặc nội xâm” 
để thêm tự hào về bản thân, về Đảng và sự 
nghiệp cách mạng./.

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 
06/7/2018 nhằm làm cho Chi bộ trong sạch 
vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
góp phần làm cho đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, Đảng 
bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ chỉ đạo 
xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đối với 
các chi bộ nhằm thực hiện các Hướng dẫn đã 
nêu trên và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao của mỗi chi bộ, là cần 
thiết. Các chuyên đề năm 2019 cần tập trung 
vào nâng cao chất lượng thực hành nội dung 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 
khóa XI, XII về tiếp tục xây dựng chỉnh đốn 
Đảng trong tình hình mới. Trong đó, tăng cường 
tính định hướng, giữ vững lập trường tư tưởng 
chính trị qua bài giảng, nâng cao đạo đức  trách 
nhiệm nghề nghiệp đối với chi bộ Khoa và xây 
dựng phong cách phục vụ chu đáo, nhanh gọn, 
tận tụy đối với chi bộ Phòng. Cần hạn chế việc 
sinh hoạt chuyên đề với nội dung thuộc phạm 

vi điều chỉnh hành chính, dân sự (đã có quy 
chế, quy định và luật).  

Trên đây là những giải pháp có mối quan hệ 
mật thiết, cần được chi bộ trong đảng bộ thực 
hiện một cách đồng bộ trong thời gian tới.

Một lần nữa khẳng định, các chi bộ thực 
hiện sinh hoạt chuyên đề là việc có ý nghĩa 
thiết thực. Nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chuyên đề một cách thống 
nhất, đồng bộ là cần thiết. Bài viết, tuy đã thể 
hiện sự cố gắng bám sát tình tình, với những 
giải pháp đề ra xuất phát từ thực tiễn, nhưng 
chắc chắn còn nhiều điểm cần bổ sung, hoàn 
thiện. Rất mong sự trao đổi của các đồng chí, 
đồng nghiệp để bài viết hoàn thiện và có ý 
nghĩa ứng dụng nhân rộng hơn./.

Chú thích
(1) Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW (ngày 

2-3-2012); Số 12-HD/BTCTW (ngày 6-7-2018) 
của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh 
hoạt chi bộ và Một số vấn đề về nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ. 

(2) Phạm Xuân Anh (2002) - Từ điển Tiếng 
Việt- Trung tâm từ điển học Hà Nội- Đà Nẵng, 
NXB Đà Nẵng).

Một số giải pháp...

 Chú thích:                                          
(1) Từ điển Tiếng việt, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr.799
(2) Từ điển Tiếng việt, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr.177
(3) V.I.Lênin. Toàn tập, tập 8. Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, tr.424
(4) V.I.Lênin. Sđd., tập 54, tr.235.
(5) V.I.Lênin. Sđd., tập 42, tr.432, 435.
(6) Từ điển Tiếng việt, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr.782
(7) Từ điển Tiếng việt, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr. 883 
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.89
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.292,293
(10) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1995, tr 245, 246
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.89
(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.490
(13) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.494
(14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.89
(15) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2000, tr.493

(Tiếp theo trang 47)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, 
lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cả cuộc 
đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương 

đạo đức mẫu mực cho cán bộ, đảng viên học 
tập và noi theo. Học tập và làm theo phong 
cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp 
cách mạng ở nước ta hiện nay, nhất là là đối 
với công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Do 
đó, việc học tập và làm theo phong cách nêu 
gương của chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có 
ý nghĩa có ý nghĩa trong việc giáo dục và rèn 
luyện đội ngũ đảng viên mà nó còn có ý nghĩa 
sửa chữa và khắc phục những căn bệnh mà 
Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng 
về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ ra 
27 biểu hiện.

Vậy, theo chủ tịch Hồ Chí Minh nội dung 
học tập theo phong cách nêu gương cần thể 
hiện nêu gương trên ba mối quan hệ: Đối với 
mình, đối với người, đối với việc. Cụ thể:

1. Đối với mình: Là không được tự cao tự 
đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn 
bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên 
mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiển 
cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường 
quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. 
Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình 
lại, không cho mình tiến bộ thêm”.(1)

2. Đối với người: Phải yêu thương, khoan 
dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân 
thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở 
cán bộ, đảng viên phải thực hiên tốt điều 
“Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp 
đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết 

chống lại những người, những việc có hại đến 
Đảng, đến nhân dân”. (2)

3. Đối với việc: Phải tận tâm, tận lực, có 
trách nhiệm,  gương mẫu phấn đấu hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, 
đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ 
công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, 
lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc 
nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, 
nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho 
lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng. 
Theo Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội 
dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải 
luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết 
lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự 
nêu gương. Đây là vấn đề cực kì quan trọng, là 
nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, 
chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người cán 
bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần 
chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều 
làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng 
làm một nẻo”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước 
đơn vị, trước cộng đồng, và vai trò của sự nêu 
gương sẽ không thể phát huy được. Sự thống 
nhất giữa lời nói và việc làm còn là một yêu 
cầu khách quan của phẩm chất người cán bộ, 
đảng viên, nhất là trong tình hình hiện nay. Khi 
giáo dục cán bộ làm công tác dân vận, Người 
đã nhấn mạnh: “Tuyên truyền phải miệng nói 
tay làm, phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp 
đỡ nhân dân thật sự, không phải chỉ dân vận 
bằng diễn thuyết”.(3)

Xuất phát từ nội dung học tập theo phong 
cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh, 
hiện nay việc nêu gương trong đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên là 
lãnh đạo, quản lý đã đem lại những kết quả 
tích cực. Trong đó, rõ nhất là tạo chuyển biến 
mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn 

Học tập phong cách nêu gương của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng 

đội ngũ đảng viên của Đảng hiện nay
ThS. LÊ CÔNG KHỞI
Khoa Xây dựng Đảng
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luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống trong phần lớn cán bộ, đảng viên. Qua 
đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng; củng cố 
niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, thực tế việc học tập phong cách 
nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
một bộ phận cán bộ, đảng viên còn có những 
hạn chế nhất định; Thậm chí, không ít trường 
hợp cán bộ, đảng viên khi thực hiện chỉ dừng 
lại ở việc hô hào, phô trương, hình thức, nói 
suông mà không thực hành, “nói một đàng, 
làm một nẻo”, “nói không đi đôi với làm”, thiếu 
tinh thần làm gương, đi trước, làm trước. Một 
bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực 
sự gương mẫu, luôn hô hào học tập phong 
cách lãnh đạo quần chúng, dân chủ, nêu 
gương của Bác, nhưng trong việc làm thực tế 
thì ngược lại, vẫn còn nặng về bệnh hình thức, 
thành tích, độc đoán, cá nhân chủ nghĩa, cục 
bộ địa phương, lợi ích nhóm, chưa thật coi 
trọng việc lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên 
và nhân dân; vẫn còn xuất hiện thực trạng 
một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có 
cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư tưởng “an phận, 
thủ thường”, “dĩ hòa vi quý”, thấy đúng không 
bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh để lo 
giữ mình, giữ việc… đã làm mất đi ý nghĩa to 
lớn của phong trào học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức của Bác.

Trước tình hình trên, việc nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các 
cấp càng đặt ra bức thiết hơn. Vì thế, ngày 
7/6/2012 Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 
101-QĐ/TW, “về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt các cấp”. Mới đây,  ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành 
Quy định số 08-QĐi/TW về Trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương.

Vậy, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng đạo đức Hồ CHí Minh nói chung và 
phong cách nêu gương của Bác nói riêng gắn 
với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của 
Đảng thì các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 

đảng viên trong thời gian tới cần thực hiện một 
số nội dung sau:

 1. Đối với tổ chức, cơ quan đơn vị cần 
phải xây dựng thể chế về nêu gương, cụ thể 
hóa xây dựng và thực hiện nghiêm túc các 
quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách 
nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước 
của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán 
bộ, đảng viên trong phòng, chống và đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Rà soát, hoàn thiện và thực hiện 
nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát 
việc thực thi quyền lực của người đứng đầu. 
Đồng thời phải tạo lập một môi trường giàu tính 
Đảng;  hoàn thiện hệ thống chính sách tạo 
động lực để khuyến khích và phát huy trách 
nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

2. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề 
cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người 
đứng đầu. Tự phê bình và phê bình là quy 
luật tồn tại và phát triển của Đảng ta. Thông 
qua việc làm này, cơ thể Đảng như được gột 
sạch những vết nhơ; cán bộ, đảng viên nhận 
rõ ưu, khuyết điểm của mình để phấn đấu và 
rèn luyện; những biểu hiện suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” sẽ được nhận diện và 
khắc phục. Bởi thế, cần đẩy mạnh tự phê bình 
và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt Đảng 
với tinh thần xây dựng, trung thực, chỉ rõ những 
biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần 
xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, 
khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại 
va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu 
tranh. Cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, 
chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có 
biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. Cùng với đó, cần đề cao vai trò gương 
mẫu của người đứng đầu trong rèn luyện tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đấu tranh 
với những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa”; đổi mới phong cách làm việc, sâu 
sát cơ sở. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 
sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo vệ chính trị nội 
bộ; tăng cường “sức đề kháng” nhằm vô hiệu 
hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, 
thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ, tha 
hóa cán bộ Đảng, Nhà nước của các thế lực 
thù địch. Vận dụng linh hoạt các biện pháp xử 
lý đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
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chuyển hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi 
đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, 
chống có hiểu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng 
đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải đăng 
ký trước tập thể về nội dung trách nhiệm nêu 
gương trên cả ba phương diện: đối với mình; 
đối với người, với tổ chức và đối với công việc. 
Đồng thời, phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn 
luyện nghiêm túc theo phương châm 3R (Rà 
soát, Rèn luyện, Rút kinh nghiệm). Người đứng 
đầu cần phải nghiêm túc kiểm tra, rà soát hàng 
ngày, hàng giờ theo các tiêu chí đã được Nghị 
quyết 04-NQ/TW (khóa XII) chỉ ra; chủ động, 
nghiêm khắc trong tự phê bình, xây dựng kế 
hoạch, xác định mục tiêu để rèn luyện, rút kinh 
nghiệm để nêu tấm gương sáng về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Là một đảng viên, giảng viên hiện đang sinh 
hoạt và công tác tại Đảng bộ Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, để vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả phong cách 
nêu gương của Bác vào thực hiện nhiêm vụ 
của người đảng viên; theo tôi trong thời gian tới 
cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức về vai trò, nội 
dung của phong cách nêu gương.

Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định rằng, 
phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên 
có vai trò hết sức quan trọng đối với các phong 
trào cách mạng của quần chúng. Thực tế kết 
quả những phong trào thi đua rộng khắp hiện 
nay như: xây dựng nông thôn mới, toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... 
cho thấy: Ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu 
thực hiện và sáng tạo trong lãnh đạo, vận động 
quần chúng thực hiện, thì ở đó phong trào phát 
triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao. Ở đâu cán 
bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, ở đó phong 
trào yếu kém, hiệu quả thi đua thấp. Nội dung 
phong cách nên gương trong 3 mối quan hệ 
với mình, với người, với công việc phải được 
nhận thức sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần “đảng 
viên đi trước, làng nước theo sau”, “làm mực 
thước cho người ta bắt chước” trong mỗi hành 
động việc làm của cán bộ, đảng viên. Hình 
thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục 

hết sức linh hoạt, sáng tạo, thông qua nghiên 
cứu, học tập các chuyên đề, lồng ghép trong 
nội dung sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; hoặc qua 
các phương tiện thông tin đại chúng một cách 
thường xuyên, liên tục với nhiều chuyên mục 
phong phú như “Đảng trong cuộc sống hôm 
nay”,“Ý Đảng lòng dân”,“Đưa Nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống”... Các tổ chức Đảng cần 
tổ chức cho tất cả đảng viên nghiên cứu, học 
tập, quán triệt sâu sắc chuyên đề: “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về 
phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; 
nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, 
đảng viên”. Thông qua đó mỗi cán bộ, đảng 
viên nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về phong cách nêu gương.

Hai là, luôn nắm vững và thực hiện tốt 
nguyên tắc, phương pháp về phong cách 
nêu gương.

Để có thể nêu gương trước quần chúng, cán 
bộ, đảng viên phải luôn thực hiện tốt lời nói đi 
đôi với việc làm và phải biết tuyên truyền rộng 
rãi gương người tốt, việc tốt trong nhân dân. Nói 
đi đôi với làm là yêu cầu bắt buộc, là nguyên 
tắc cao nhất của phong cách nêu gương, là 
thước đo, tấm gương phản chiếu tư cách của 
người cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nêu 
gương của cấp trên đối với cấp dưới, của thế hệ 
trước đối với thế hệ sau. Cụ thể, trong gia đình 
thì ông bà, cha mẹ làm gương cho con cháu; 
ở trường học các thầy, cô giáo làm gương cho 
học sinh; ở cơ quan, đơn vị thì cán bộ lãnh đạo 
làm gương cho cấp dưới, người này làm gương 
cho người kia… Trong cuộc sống hàng ngày, 
mỗi cán bộ, đảng viên chẳng những phải nỗ 
lực tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng tiến 
bộ, trưởng thành, mà còn phải là tấm gương tốt 
giúp cho nhân dân nhìn vào để làm những điều 
đúng, điều thiện, chống lại những cái ác, cái 
sai. Đó chính là học và làm theo phong cách 
nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ba là, nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu 
quả rèn luyện về sự nêu gương.

Để có thể nêu gương trước quần chúng, 
củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, 
đội ngũ cán bộ, đảng viên phải ra sức rèn luyện, 
kiên quyết đấu tranh khắc phục những tồn tại, 
yếu kém mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ 
ra. Trên cơ sở thực hiện đầy đủ các chuẩn mực 

(Xem tiếp trang 58)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương 
sáng ngời về phong cách làm việc, 
phong cách ấy phản ánh những phẩm 
chất cao đẹp của người chiến sĩ cách 

mạng và chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã dâng hiến cả 
cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, cho lợi ích 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Trong phong cách làm việc Hồ Chí Minh không 
thể không nhắc đến phong cách làm việc khoa 
học. Học tập và làm theo phong cách làm việc 
khoa học Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán 
bộ, đảng viên là một việc làm rất quan trọng 
và cần thiết với sự nghiệp cách mạng ở nước 
ta hiện nay. Đây là là trách nhiệm, đồng thời 
cũng là vinh dự của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí 
Minh là một quy trình áp dụng từ việc to cho 
đến việc nhỏ, từ những việc của cá nhân cho 
tới những công việc của Đảng và Nhà nước 
giao phó. Người đã chỉ rõ quy trình đó là  “Phải 
quyết định mọi vấn đề cho đúng”. “Phải tổ chức 
sự thi hành cho đúng” “Phải tổ chức sự kiểm 
tra, kiểm soát”. Người chỉ ra mối quan hệ giữa 
các nội dung này: Chính sách đúng là nguồn 
gốc của thắng lợi. Song nguồn gốc đi tới thắng 
lợi thực sự còn phải tổ chức, phải đấu tranh. 
Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công 
hay thất bại của chính sách đó là nơi cách tổ 
chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi 
kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách 
có đúng mấy cũng vô ích. Phong cách làm việc 
khoa học của Người được thể hiện qua những 
nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất: Làm việc đi sâu, đi sát, có điều 
tra, nghiên cứu

Hồ Chí Minh chỉ rõ, muốn lãnh đạo đúng, 
trước hết phải quyết định mọi vấn đề cho đúng. 
Nếu quyết định sai, quần chúng và cấp dưới lại 
tích cực thực hiện thì hậu quả càng lớn, tổn thất 

càng nhiều. “Muốn quyết định cho đúng, trước 
tiên phải điều tra, nghiên cứu rõ ràng”. 

Tôn trọng thực tế khách quan trở thành yêu 
cầu tất yếu trong mọi hành động của Hồ Chí 
Minh. Trước khi quyết định bất cứ công việc gì 
bao giờ Người cũng tìm hiểu, thu thập thông tin 
đầy đủ, có cơ sở lý luận và thực tiễn, đề ra các 
phương án thực thi hiệu quả, không chủ quan 
duy ý chí. Người cho rằng nếu không biết rõ 
tình hình mà đặt chính sách thì kết quả là “nồi 
vuông úp vung tròn” “không ăn khớp gì hết”. 
Người đã từng nói: “Khi ra quyết định công tác, 
định cách tổ chức, cách làm việc phải căn cứ 
vào tình hình thực tế về mọi mặt”. Người phê 
phán gay gắt những cán bộ mắc những bệnh 
như bệnh quan liêu, hình thức, ngồi trong bàn 
giấy, nghe người ta báo cáo rồi ra quyết định, 
mà không đi sâu sát thực tế, xem tận nơi, tận 
chỗ... hay “bệnh cận thị”, không thấy xa trông 
rộng; những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà 
chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ... Những người 
như vậy, chỉ trông thấy sự lợi hại nhỏ nhen mà 
không thấy sự lợi hại to lớn.

Đồng thời với việc điều tra nghiên cứu, 
nắm được cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn 
đề, Hồ Chí Minh còn cho rằng mọi quyết định 
đều phải dựa trên kết quả của quá trình phân 
tích, so sánh, đối chiếu, thấy được những mặt 
mạnh, mặt yếu, mặt được, mặt mất, thấy được 
những thuận lợi và khó khăn để đưa ra những 
quyết định đúng đắn, phù hợp. Người nói: “So 
đi sánh lại, phân tích rõ ràng là cách làm việc 
có khoa học”. 

Thứ hai: Làm việc có mục đích, dựa trên 
chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết, cẩn 
trọng, chu đáo

Làm việc có mục đích rõ ràng, tập trung, có 
chương trình khoa học cụ thể, có trọng điểm 
để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian 

Rèn luyện phong cách làm việc 
khoa học đối với giảng viên trẻ Trường Chính trị 

Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
CN. NGUYỄN THỊ HÒa

Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh



57

H

H

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

hoạch định là một nội dung của phong cách 
làm việc khoa học Hồ Chí Minh. 

Lên kế hoạch một cách khoa học, đồng thời 
phải biến kế hoạch thành thực tiễn. Kế hoạch 
đặt ra để thực hiện chứ không phải để chiêm 
ngưỡng. Người phê bình cán bộ, đảng viên, đặt 
kế hoạch, chương trình không xét rõ năng lực 
của người thi hành kế hoạch và chương trình 
đó. Thành thử việc gì cũng muốn làm mà việc 
gì cũng không triệt để. Lên kế hoạch đồng thời 
phải biết sử dụng kế hoạch một cách linh hoạt 
và mềm dẻo “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

Thứ ba: Lãnh đạo kiên định nhưng linh hoạt 
và sáng tạo

Người nói kế hoạch đặt ra là để thực hiện 
chứ không phải để đánh trống bỏ dùi. Người 
phê bình cán bộ, đảng viên thường gặp một 
khuyết điểm là đầu tư nhiều công sức vào việc 
vạch ra chương trình, kế hoạch to tát, nhưng 
lại ít tìm cách để thực hiện cho được chương 
trình, kế hoạch đã đề ra, hoặc chương trình kế 
hoạch chưa xong, chưa biết kết quả thực hiện ra 
sao đã xây dựng chương trình kế hoạch khác… 
Người quan niệm, muốn lãnh đạo đúng thì phải 
“tổ chức thi hành cho đúng”, “kế hoạch một, 
biện pháp mười, quyết tâm phải hai, ba mươi” 

Tác phong khoa học còn đòi hỏi lãnh đạo 
phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, đã 
làm thì phải làm một cách kiên quyết, khẩn 
trương, làm đến nơi đến chốn. Người phê phán 
bệnh “hữu danh vô thực”, làm cho có chuyện, 
làm ít nói nhiều… Bên cạnh đó, Người yêu cầu 
cán bộ phải có óc nghĩ, chân đi, mắt thấy, tai 
nghe, miệng nói, tay làm. 

Thứ tư: Làm việc gắn liền với kiểm tra, kiểm 
soát, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng mỗi khi làm 
xong một công việc, dù thành công hay thất bại 
đều phải rút kinh nghiệm đến cội rễ, phân tích rõ 
ràng rồi kết luận để làm “khuôn phép” cho những 
công việc khác, và đó là “chìa khóa” phát triển 
công việc. Người lãnh đạo phải biết sử dụng bộ 
máy, những người cộng sự, những cơ quan giúp 
việc một cách khoa học, hiệu quả và thường 
xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới và 
quần chúng. Muốn vậy, phải luôn luôn tự kiểm 
điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những 
việc mình đã làm, để phát triển điều hay, sửa 
đổi khuyết điểm của mình, đồng thời phải hoan 
nghênh người khác phê bình mình, phải chống 
những bệnh hữu danh, vô thực, bệnh hình thức. 

Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề tổng kết 
thực tiễn để rút kinh nghiệm từng việc, từ đó 
Người bổ sung kịp thời những chủ trương chưa 
đúng, chưa đủ và quan trọng hơn là rút ra 
những kết luận để bổ sung cho lý luận. Người 
nói kiểm tra tốt thì “bao nhiêu khuyết điểm sẽ 
lòi ra hết”. 

Có thể nói, trong phong cách Hồ Chí Minh 
thì phong cách làm việc khoa học có ý nghĩa 
thực tiễn sâu sắc, đặc biệt đối với đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay 
để có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
việc, giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng, 
Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân ta đã và đang “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí 
Minh”. Giảng viên Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh nhất là đội ngũ giảng 
viên trẻ cần tích cực rèn luyện, học tập theo 
phong cách làm việc khoa học của Bác. Đây 
là một yếu tố quan trọng quyết định đến chất 
lượng hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học của giảng viên.

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc 
Ninh hiện nay có tổng số 34 giảng viên, trong 
đó có 10 giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) chiếm 
29,4%. Các giảng viên trẻ đều được đào tạo 
bài bản, chính quy. Song, hầu hết giảng viên 
trẻ có thời gian công tác chưa nhiều nên còn có 
những hạn chế nhất định trong quá trình công 
tác đặc biệt là thiếu phương pháp làm việc khoa 
học, chưa biết cách bố trí thời gian cho công 
việc một cách hợp lý, còn có sự chồng chéo, 
hiệu quả công việc chưa cao...Do đó, trong thời 
gian tới, để nâng cao hiệu quả của hoạt động 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mỗi giảng 
viên trẻ của Trường cần học tập và làm theo 
phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh:

Một là: Xây dựng kế hoạch học tập, công tác 
phù hợp với bản thân và cố gắng thực hiện kế 
hoạch có hiệu quả, tránh bỏ dở kế hoạch hoặc 
không thực hiện kế hoạch.

Phải luôn xác định rõ là một giảng viên trẻ 
cần phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi cho 
mình những kiến thức lý luận và thực tiễn để 
phục vụ quá trình công tác, vì vậy mỗi giảng 
viên cần tích cực tự học tập, tự nghiên cứu đồng 
thời học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, phương 
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pháp làm việc của đồng nghiệp, đặc biệt từ các 
giảng viên đã có nhiều năm công tác.

Bên cạnh đó, giảng viên cần xác định rõ mục 
tiêu học tập, công tác theo từng tháng, quý, 
năm của bản thân (ví dụ: đọc được bao nhiêu 
cuốn sách, nghiên cứu được bao nhiêu tài liệu, 
giảng dạy bao nhiêu tiết giảng, đi nghiên cứu 
thực tế bao nhiêu đợt, viết bài nội san, chuyên 
đề nghiên cứu khoa học cá nhân...) trên cơ sở 
năng lực, điều kiện của bản thân và quy chế, 
quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, của Trường. Tránh tình trạng đặt ra mục 
tiêu quá cao hoặc quá thấp so với bản thân, sẽ 
không đạt được kết quả như mong muốn.

Hai là: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút 
kinh nghiệm sau khi thực hiện được một công 
việc hay kế hoạch đã đặt ra trước đó.

Sau mỗi bài giảng, bài viết khoa học, giảng 
viên cần tự nhìn nhận, đánh giá về những gì 
mình đã làm được, những gì còn hạn chế để 
có biện pháp khắc phục thích hợp. Ngoài việc 
tự bản thân đánh giá, giảng viên có thể thông 
qua đánh giá của các đồng nghiệp, giảng viên 
khác trong Trường và qua học viên các lớp (đối 
với hoạt động giảng dạy)...Trên cơ sở đó, giảng 
viên sẽ có biện pháp tiếp tục phát huy những 
ưu điểm và hạn chế những tồn tại, khuyết điểm 
của mình. Đây cũng là cơ sở để giảng viên xây 
dựng kế hoạch học tập, công tác tiếp theo cho 
bản thân với những mục tiêu hợp lý, khoa học.

Ba là: đối với các giảng viên trẻ đang giữ 
chức vụ quản lý: cần nắm bắt, hiểu rõ về thực 
tiễn cơ quan, đơn vị để xây dựng được những 
chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể đúng 
đắn, phù hợp với tập thể và các cá nhân trong 

đơn vị mình (ví dụ: kế hoạch hoạt động khoa 
học, giảng dạy theo từng quý, năm của khoa,...); 
tham mưu cho Lãnh đạo Trường trong xây dựng 
và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt 
động chung của Trường. Sau khi thực hiện kế 
hoạch phải tổ chức đánh giá, nhận xét một cách 
khách quan, đúng người, đúng việc, tránh bệnh 
thành tích…Đồng thời, với vai trò một người cán 
bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên cần có tinh 
thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, học tập cái mới, 
khuyến khích, ủng hộ cái mới, thực hiện cái 
mới, không ngại khó, ngại khổ. Có như vậy, mỗi 
cá nhân mới có điều kiện phát huy hết khả năng 
của bản thân góp phần phát triển đơn vị, phát 
triển Trường.

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một 
hạt ngọc quý trong kho tàng di sản vô giá của 
Người để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân ta. Phong cách làm việc Hồ Chí Minh 
không những là biểu tượng để mọi người ca 
ngợi, chiêm ngưỡng, sùng bái mà còn là tấm 
gương mẫu mực để mọi người học tập, phấn 
đấu và noi theo. Giảng viên Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ nói chung, đội ngũ giảng viên 
trẻ của Trường nói riêng cần tích cực học tập, 
rèn luyện theo phong cách làm việc khoa học 
của Người. Quá trình học tập và làm theo phải 
kiên trì, thường xuyên, không thể thực hiện 
trong “một sớm một chiều”, học tập cần đi liền 
với kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Có 
như vậy mới nâng cao được chất lượng quá 
trình công tác, góp phần xây dựng và phát triển 
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh 
xứng đáng là trường chính trị tỉnh được vinh dự 
mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ./.

đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên phải ngày càng nâng cao 
đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 
tư”; dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá 
nhân, chống lợi ích nhóm, chống lối sống cơ 
hội, thực dụng, lối sống vì tiền tài, danh vọng, 
vô cảm trước những khó khăn, vất vả của quần 
chúng nhân dân. Chỉ có nâng cao hiệu quả rèn 
luyện các phẩm chất ấy thì cán bộ, đảng viên 
mới làm gương cho quần chúng, giữ vững được 

niềm tin của nhân dân với Đảng. Mặt khác, 
cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, gương 
mẫu, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được 
giao. Trong mọi hoàn cảnh cán bộ, đảng viên 
phải là những người tiền phong, gương mẫu 
đi đầu trong mọi phong trào, tạo nên động lực 
mạnh mẽ để quần chúng học tập và như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy./.

Chú thích:
1. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Sự thật, 

H.1984, tập 4, tr.84, 295.
2,3. Hồ Chí Minh với các LLVTND, NXB 

Quân đội Nhân dân, H.1975, tr.66, 184.

Học tập phong cách...
(Tiếp theo trang 55)
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Trên bước đường trưởng thành của mỗi 
người, chắc hẳn ai cũng mang trong 
mình một tấm lòng biết ơn sâu sắc đối 
với những người thầy cô giáo, đặc biệt 

là những người có ảnh hưởng đến suy nghĩ 
và dìu dắt chúng ta thành người. Và chắc 
hẳn trong ký ức mỗi người đều tỏ lòng thành 
kính và hoài niệm thiêng liêng cùng những kỷ 
niệm gắn liền với mái trường và tình thầy trò 
thắm thiết. Và mỗi khi ta điểm tên những ngôi 
trường mình đã học, đặc biệt những người 
cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh Bắc Ninh, trong 
những dòng tâm trạng mênh mang khi nhớ 
về thầy cô, về bạn bè đồng học không thể 
không nhớ đến ngôi trường đã rèn luyện mình 
trưởng thành, trang bị bồi dưỡng kiến thức lý 
luận chính trị để từ đó áp dụng trong công tác 
quản lý, lãnh đạo của mình  - Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ.

Nằm khuất mình trong khuôn viên sau 
khu thành cổ, trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tiền thân là Trường Đảng tỉnh Bắc Ninh 
được thành lập ngày 16 tháng 02 năm 1957. 
Do yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử, Trường 
có những thay đổi về tổ chức và tên gọi khác 
nhau. Tháng 01 năm 1963, Trường Đảng tỉnh 
Bắc Ninh và Trường Đảng tỉnh Bắc Giang hợp 
nhất thành Trường Đảng tỉnh Hà Bắc. Ngày 
05 tháng 12 năm 1973, Trường được vinh dự 
mang tên đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng 
Bí thư của Đảng. Đến ngày 01 tháng 4 năm 
1993, trường Hành chính Hà Bắc (thuộc Ban 
Tổ chức chính quyền) và khoa Bồi dưỡng lý 
luận chính trị (thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 
được sáp nhập vào Trường Đảng Nguyễn Văn 

Cừ, trở thành Trường Đào tạo - Bồi dưỡng cán 
bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Hà Bắc. Năm 1997, 
khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập, Trường Chính 
trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh được thành 
lập trên cơ sở Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tỉnh Hà Bắc.

Chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của 
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ là đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, 
chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở 
của hệ thống chính trị. Trọng trách của Trường 
là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu 
khoa học chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và 
khoa học quản lý nhà nước. Đối tượng đào 
tạo, bồi dưỡng là cán bộ chủ chốt cấp phòng 
các huyện, thành phố, thị xã, sở, ngành và 
cấp xã, cán bộ dự nguồn của các chức danh 
trên. Đồng thời Trường có nhiệm vụ tổ chức 
nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ và tổng kết kinh nghiệm thực 
tiễn ở địa phương, cơ sở. Những năm gần đây, 
để đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội và 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, Trường được giao thêm chức năng 
liên kết đào tạo trình độ đại học và đào tạo, 
bồi dưỡng một số chức danh cán bộ khác.

Trong hơn 60 năm qua, đội ngũ cán bộ 
nhà trường không ngừng lớn mạnh, đến nay, 
đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và người 
lao động của toàn Trường là 47 đồng chí (trong 
đó có 01 tiến sỹ, 26 thạc sỹ; 01đồng chí đang 
nghiên cứu sinh, 17 cử nhân, còn lại là cán bộ 
viên chức trình độ khác); Về trình độ lý luận 

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ 
lãnh đạo quản lý ngày nay - Trách nhiệm và vinh quang 

của Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 
ThS. DƯƠNG THỊ THaNH HUYỀN

Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh
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chính trị có trên 50% cử nhân, cao cấp. Tập thể 
cán bộ, giảng viên nhà Trường đã nỗ lực, khắc 
phục khó khăn, đoàn kết vươn lên hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực 
trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
của hệ thống chính trị của tỉnh.

Sau 21 năm tái lập tỉnh (1997 - 2018), nhà 
trường đã đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị 
và quản lý Nhà nước cho hơn 22 nghìn cán 
bộ ở các trình độ Cao cấp lý luận chính trị 
- hành chính, Đại học và Trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính, đáp ứng nguồn nhân 
lực chất lượng cao, góp phần quan trọng 
hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
Trong đó, nhiều đồng chí đã trưởng thành, 
giữ các cương vị, trọng trách quan trọng của 
Trung ương, tỉnh. Với những thành tích đã đạt 
được, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh vinh dự được tặng thưởng Huân 
chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc 
của Chính phủ cùng nhiều Bằng khen của 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc 
tế sâu rộng hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh 
cả nước đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 
05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
với chủ đề năm nay: “Xây dựng phong cách, 
tác phong công tác của người đứng đầu, của 
cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
và tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành 
thành phố trực thuộc trung ương vào năm 
2022; việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao có đủ đức, đủ tài, giữ vững phẩm chất 
chính trị, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách 
mạng mà chúng ta đang lựa chọn là vấn đề 
quan trọng. Trong mục tiêu đó, vai trò trách 
nhiệm của Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ 
là tiếp tục phát huy truyền thống hơn 60 năm, 
không ngừng đổi mới hoạt động khoa học 
theo hướng đa dạng, hiệu quả và thiết thực, 
nhất là công tác nghiên cứu khoa học phục vụ 
giảng dạy, học tập và tham gia tổng kết kinh 
nghiệm thực tiễn ở cơ sở để từ đó truyền dạy 
những bài học lý luận sắc bén, bồi dưỡng cho 

đội ngũ lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp của 
tỉnh vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Trong hành trang tri thức của người cán bộ, 
đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
hôm nay, đòi hỏi phải có tâm và tầm, trong đó 
thước đo về bản lĩnh chính trị, trình độ nhận 
thức lý luận chính trị cách mạng là yếu tố 
quan trọng để quyết định những hành vi, định 
hướng tư tưởng của người lãnh đạo rất lớn. Ai 
là người trang bị những điều đó tới những lớp 
cán bộ quản lý của tỉnh ngoài những người 
Thầy - những giảng viên trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ, vẫn ngày đêm miệt mài cập 
nhật, nghiên cứu những kiến thức lý luận vận 
dụng vào từng tình huống thực tiễn của mỗi 
địa phương để bồi dưỡng vun đắp tâm hồn 
và lý tưởng, nhiệt huyết cách mạng cho đội ngũ 
cán bộ nguồn, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp 
của tỉnh.

Và âm hưởng của bài ca biết ơn người 
Thầy mỗi khi tháng 11 đến, hình ảnh những 
người lái đò chở bến tri thức lý luận chính trị 
ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ ấy luôn là 
hình ảnh mẫu mực về người Thầy mang cốt 
cách lãnh tụ Hồ Chí Minh: gần gũi, giản dị 
trong phong cách, thâm sâu uyên bác trong 
lý luận, chân tình thẳng thắn như người đồng 
chí. Chân dung ấy truyền tải và hiện hữu 
ngay trong mỗi người học viên là cán bộ lãnh 
đạo quản lý ở mỗi địa phương, đơn vị - một 
sự thấm ngấm giao hòa rất đỗi tự nhiên mà 
có ngẫm suy mới thấu hiểu hết. Đó là trách 
nhiệm vinh quang và tự hào của những giảng 
viên trong giảng đường của ngôi trường mang 
tên  Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Nhân dịp cả nước hân hoan kỷ niệm 61 
năm ngày hiến chương nhà giáo và 35 năm 
ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc 
mừng cùng những tình cảm tri ân đến thế hệ 
các thầy cô Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh, chúc các thầy cô đạt nhiều 
thắng lợi mới trong sự nghiệp vinh quang mà 
Đảng, Bác Hồ đã giao phó, góp phần xứng 
đáng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu 
đẹp, văn minh./.
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Yêu nghề và tâm huyết với nghề là một 
phẩm chất cần có ở bất kỳ công việc 
gì mà người lao động trong xã hội mới 
muốn đạt hiệu quả cao. Nhất là nghề 

giáo, nghề dạy người, chúng ta dạy học vì 
chúng ta thực sự thích thú với nghề này. Cảm 
giác về một sự hoàn thành sau một ngày làm 
việc hiệu quả, niềm vui sướng khi được chia 
sẻ một quyển sách hay, một nội dung truyền 
đạt có ý nghĩa, cùng ngẫm nghĩ một bài thơ 
giàu ý tứ, một câu châm ngôn, một lời bài hát 
hay đơn giản chỉ là cái cảm giác: Cảm thấy 
mình quan trọng trong cuộc sống. Những điều 
đó làm chúng ta say mê, thích thú với nghề. 
Nghề giáo ở trường chính trị là nghề tương đối 
đặc thù trong ngành giáo dục- đào tạo hiện 
nay ở nước ta, vì đây là môi trường đào tạo 
dành cho cán bộ, công chức, viên chức ở địa 
phương nhưng vẫn không qua được điều đã 
nói ở trên. 

Nghề nhà giáo là một trong những nghề 
được cho là cao quý. Người ta đã tốn không ít 
bút mực để viết về những người làm nghề nhà 
giáo. Chuyện buồn vui của nghề nhà giáo, 
của thầy, cô nói mãi mà không hết được. Đối 
với giáo viên mầm non, niềm vui là khi thấy 
trẻ tăng cân, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nỗi 
buồn khi trẻ chậm lớn, biếng ăn, nghịch phá... 
Đối với giáo viên bậc tiểu học, niềm vui là khi 
học sinh học hành tiến bộ, biết vâng lời và đạt 
thành tích cao trong các kỳ thi. Nỗi buồn đối 
với giáo viên bậc tiều học, phổ thông chính 
là khi có những học trò nghịch phá, không 
biết nghe lời người lớn và đạt kết quả thấp khi 

thi cử. Còn đối với giáo viên trường chính trị, 
niềm vui và nỗi buồn cũng có nhiều điều đặc 
biệt hơn. Bởi vì, học viên của Trường chính trị 
đều là người lớn. Đa phần trong số họ là đảng 
viên, có chức vụ hoặc đã được quy hoạch vào 
các chức vụ lãnh đạo các tổ chức Đảng, chính 
quyền, đoàn thể hoặc các đơn vị sự nghiệp, 
các doanh nghiệp. Bằng chính trị, chứng chỉ 
quản lý nhà nước hoặc các bằng chuyên môn 
khác là tiêu chuẩn để họ tiếp tục công việc 
hoặc để được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Vì 
thế, đa số học viên ở đây khi đến lớp đều tự 
giác chấp hành nội quy mà nhà trường đề 
ra. Thỉnh thoảng mới có trường hợp học viên 
bị nhắc nhở về việc nói chuyện riêng, nghe 
điện thoại trong giờ học, đi chậm hay nghỉ 
học nhiều...Chủ yếu những vi phạm đều xuất 
phát từ lý do chính đáng như bận công tác, 
họp hành...Với những lý do đó, thầy cô giáo 
có thể thông cảm được. Mỗi giờ lên lớp thấy 
học viên trật tự nghe giảng, tự giác ghi chép 
và tham gia thảo luận, xây dựng bài sôi nổi, đó 
chính là niềm vui của giáo viên trường chính 
trị. Giữa người học và người dạy luôn có sự tôn 
trọng đối với nhau. Hiếm khi xảy ra trường hợp 
học viên xử sự vô lễ với giảng viên. Những lần 
đầu lên lớp, khi thấy học viên là người lớn tuổi 
hơn mình chào cô, chào thầy, hay báo cáo cô, 
báo cáo thầy... không ít giảng viên trẻ đã tỏ ra 
lúng túng xen lẫn niềm tự hào. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó, không ít học viên vẫn còn thể hiện 
sự đối phó mỗi khi đến lớp. Những người này 
quan niệm rằng tấm bằng hay chứng chỉ mà 
nhà trường cấp chẳng qua là để trang bị thêm 

Tâm huyết với nghề - 
phẩm chất đặc biệt quan trọng 

của người giảng viên trường chính trị tỉnh
ThS. TRẦN THaNH BÌNH

Phó trưởng khoa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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hành trang cho họ. Họ không quan tâm đến 
nội dung bài học. Họ đi muộn, về sớm, đưa cả 
việc cơ quan lên lớp để làm. Trong khi đó, mỗi 
giảng viên trường chính trị đều phải chuẩn bị 
kỹ càng trước giờ lên lớp. Dù là người đã có 
nhiều kinh nghiệm trong nghề, mỗi lần được 
phân công giảng dạy cũng phải bỏ công sức, 
thời gian để đầu tư cho tiết giảng.. Phần lớn 
học sinh sau khi ra trường vẫn nhớ về thầy 
giáo cũ, nhưng vẫn có những học viên không 
nhớ thầy là ai khi gặp lại làm giảng viên không 
khỏi chạnh lòng… Chúng ta không phủ nhận 
rằng, có nhiều nguyên nhân dần đến hiện 
tượng không hay nói trên, nhưng cũng phải 
thẳng thắn nhìn nhận từ phía góc độ giảng 
viên: bài giảng chưa hấp dẫn, chưa hay, chưa 
mang hơi thở của cuộc sống… 

Người thầy ở trường chính trị tỉnh được 
Đảng và nhân dân giao phó trong việc đào 
tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho tỉnh nhà; mà 
cán bộ là “gốc” của mọi công việc, công việc 
thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay 
kém như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Do đó, 
người thầy ở trường chính trị rất vinh dự và tự 
hào về vị trí công tác của mình; đồng thời cũng 
thấy rõ trách nhiệm nặng nề trong thực hiện  
nhiệm vụ được giao... Người thầy giáo tâm 
huyết với nghề phải biết trăn trở, biết day dứt 
những gì mình không đáp ứng được nhu cầu 
người học trên lớp, không tạo được cảm hứng 
cho họ khi họ là những đối tượng đang mong 
mỏi được tiếp thu những cái hay, cái mới. Có 
vô vàn nguyên nhân, trong đó có nguyên 
nhân là người thầy bị thiếu hụt kiến thức, đang 
có khoảng cách với người học, bản thân thiếu 
sáng tạo trong giảng dạy. Để khỏa lấp những 
điều này trên cơ sở nền tảng tâm huyết với 
nghề, người thầy, cô giáo trường chính trị cần 
phấn đấu rèn luyện để có những năng lực sau: 

Một là, có năng lực về tri thức và tầm 
hiểu biết. Đây là năng lực cơ bản, chủ yếu 
của người thầy trường chính trị, là điều kiện 
để giảng dạy, “biết mười dạy một”. Ngày nay, 
người học không nhất nhất cái gì cũng tuân 
thủ, phục tùng thầy vô điều kiện, nhất là học 

viên của trường chính trị. Họ được tiếp cận và 
hiểu biết rất nhiều thông tin từ thực tiễn công 
tác, nghiên cứu khoa học, là thầy, phải chinh 
phục trò bằng kiến thức sâu rộng của mình, 
điều đó còn có tác dụng tạo ra uy tín cho người 
thầy, mà nhất là những thầy, cô giáo còn trẻ.

Hai là, có năng lực xử lý thông tin, tài liệu. 
Thầy, cô giáo trường chính trị phải có phương 
pháp nghiên cứu, lựa chọn tài liệu dùng soạn 
bài cho mình và học tập cho học viên của từng 
đối tượng. Vì vậy, người thầy giỏi là người thầy 
hiểu học viên, đặt mình vào vị trí người học để 
tiếp thu, trình bày những nội dung phù hợp với 
đối tượng. Người thầy có khả năng phân tích, 
tổng hợp, hệ thống hóa được kiến thức, thấy 
được nội dung nào là trọng tâm, nội dung nào 
không trọng tâm. Ngoài ra, người thầy phải 
có sự sáng tạo trong cung cấp kiến thức cho 
người học, bên cạnh kiến thức tinh tế và chính 
xác, đòi hỏi phải liên hệ được nhiều mặt giữa 
kiến thức cũ và mới, kiến thức bộ môn này với 
bộ môn khác, liên hệ thực tiễn gắn với từng 
chuyên ngành đào tạo.

Ba là, kỹ năng về phương pháp dạy học. 
Người thầy, cô giáo dạy giỏi không chỉ truyền 
kiến thức cho người học về những nội dung 
phong phú, sâu sắc, mà còn phải sử dụng 
linh hoạt nhiều phương pháp dạy học tích cực 
để hướng người học tập trung một cách thích 
thú, say mê. Vì vậy, người thầy phải luôn 
luôn rèn luyện năng lực ngôn ngữ truyền đạt 
kiến thức rõ ràng, dễ hiểu, vừa sức, đặc biệt 
là nghệ thuật khéo léo khi sử dụng phương 
pháp giảng dạy.

Tóm lại, nghề chân chính nào cũng có 
niềm tự hào, vinh quang đồng thời có những 
thử thách phải vượt qua, nghề giảng dạy lý 
luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh cũng 
vậy. Muốn vượt qua nhưng thử thách ấy, người 
giảng viên không chỉ cần phải có phẩm chất 
đạo đức cách mạng, kiến thức chuyên môn 
vững vàng, mà quan trọng hơn cả phải có tâm 
huyết với nghề. Bởi thành công lớn nhất của 
người thày đó chính là được sự tôn trọng, kính 
trọng của người học và toàn xã hội./.
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Liên hoan tạo sân chơi nghệ thuật quần 
chúng sâu rộng với sự tham gia của gần 
400 liền anh, liền chị từ khắp các làng 
Quan họ của 19 xã, phường của thành 

phố Bắc Ninh. Khán giả và những người yêu 
mến Dân ca Quan họ có cơ hội thưởng thức 
hàng chục làn điệu cổ được các đơn vị dàn dựng 
bài bản, công phu với nhiều sáng tạo khi biểu 
diễn trên sân khấu liên hoan, tiêu biểu như tiết 
mục: Giăng già (Vệ An), Nhất Quế nhị Lan (Hạp 
Lĩnh), Nhất ngon là mía Lan Điền (Vân Dương), 
Đối ca sông Cầu (Vạn An), Xúc miệng ấm đồng 
(Võ Cường), Áo xếp nguyên (Khúc Xuyên), Đôi 
bên bác mẹ cùng già (Nam Sơn), Liên khúc giã 
bạn (Ninh Xá)… Đặc biệt, có nhiều tiết mục xuất 
sắc tạo bất ngờ với khán giả bởi sự thể hiện 
điêu luyện, đạt đến độ nhuần nhuyễn, thăng 

hoa như: “Em là con gái Bắc Ninh” của Thị Cầu, 
“Lên tiên cung” của Vũ Ninh, “Cái hời cái ả” 
của Khắc Niệm, “Buôn bấc buôn dầu” của Hoà 
Long, “Đêm qua nhớ bạn” của Vệ an… 

NSND Thuý Hường, Trưởng Ban Giám khảo 
liên hoan cho biết: “Nhìn chung, các tiết mục 
tham gia liên hoan đều xuất sắc bởi hầu hết các 
đơn vị có sự đầu tư dàn dựng, chăm chút về 
mặt nghệ thuật khi biểu diễn trên sân khấu. Với 
sự hỗ trợ của âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, các 
tiết mục Quan họ cổ “bừng sáng” trên sân khấu 
làm thoả mãn cả phần nghe và phần nhìn của 
khán giả. Đối tượng tham gia liên hoan cũng rất 
phong phú, từ liền anh liền chị trẻ tuổi đến thế 
hệ anh hai chị hai gạo cội, có thâm niên trong 
nghề chơi. Liên hoan thực sự tạo được sức lan 
toả mạnh mẽ đối với những người yêu Dân ca 

Truyền cảm hứng
nuôi dưỡng tình yêu Quan họ

Liên hoan Dân ca Quan họ thành phố Bắc Ninh lần thứ Nhất vừa khép lại với nhiều dư âm cảm xúc 
trong lòng công chúng. Đây không chỉ là một cách làm mới của thành phố để bảo tồn Quan họ mà 
còn truyền cảm hứng nuôi dưỡng tình yêu di sản trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các liền chị tham gia nội dung trình diễn trang phục Quan họ trong đêm chung kết liên hoan

VIỆT THaNH
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Quan họ. Tôi cũng đánh giá cao 
sự sáng tạo, đổi mới của BTC 
khi xây dựng nội dung chương 
trình liên hoan khá nét, rành 
mạch, cụ thể từng phần”. 

Đáng chú ý là trong một 
chương trình liên hoan nhưng 
tích hợp được cả nội dung hát 
Dân ca Quan họ và trình diễn 
trang phục liền chị kết hợp với thi 
hiểu biết văn hoá Quan họ. Cụ 
thể, mỗi đơn vị trải qua hai phần 
thi: Đầu tiên là Hát Dân ca Quan 
họ ở 3 thể loại đơn ca, song ca, 
tốp ca. Tiếp đó, phần thứ hai là 
thi trình diễn trang phục Quan 
họ đẹp và hiểu biết văn hóa 
Quan họ. Mỗi phần thi có thể lệ, 
quy định chi tiết về thành phần, 
đối tượng tham gia. Trong tổng 
số 38 nữ thí sinh tham gia trình 
diễn trang phục Quan họ, Ban 
Giám khảo chọn được 5 liền chị 
mặc đẹp nhất vào vòng thi ứng 
xử. Theo hình thức bốc thăm vị 
giám khảo đặt câu hỏi, 5 thí sinh 
lần lượt thể hiện vốn kiến thức 
của mình về văn hoá Quan họ, 
đồng thời giúp khán giả có thêm 
hiểu biết về những tiêu chí để 
xác định làng Quan họ gốc; tại 
sao gọi là “bọn Quan họ”, “Nhà 
chứa Quan họ”; tình yêu và trách 
nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự 
nghiệp bảo tồn và phát huy giá 
trị của Di sản Dân ca Quan họ 
Bắc Ninh…

Có một điều khiến khán giả 
băn khoăn là tại sao ở phần 
thi trang phục Quan họ lại chỉ 
dành cho liền chị mà không có 
liền anh. NSƯT Xuân Mùi là 
MC của liên hoan đã giải thích 
rằng: “Nam khoe mạnh, nữ khoe 
mềm. Đó là truyền thống từ xa 
xưa nên lần đầu tiên tổ chức chỉ 
ưu tiên thi trang phục liền chị, 
còn trang phục liền anh sẽ hẹn 
vào một dịp khác…” 

Tự hào vùng đất khởi nguồn 
của Quan họ, những năm qua, 

thành phố Bắc Ninh luôn dành 
sự quan tâm đặc biệt đến công 
tác bảo tồn, phát huy và quảng 
bá giá trị Di sản Dân ca Quan 
họ với nhiều giải pháp đồng bộ 
và hiệu quả. Dựa trên đề án của 
tỉnh, thành phố Bắc Ninh thường 
xuyên chú trọng công tác truyền 
dạy trong cộng đồng và trường 
học; phục dựng các không gian 
văn hóa nhà chứa Quan họ; lập 
hồ sơ đề nghị công nhận Nghệ 
nhân Dân ca Quan họ; tổ chức 
mở các lớp truyền dạy cho thiếu 
nhi; phối hợp tổ chức chương 
trình hát Quan họ trên thuyền 
và các cuộc thi hát Quan họ đầu 
xuân… Với cách làm sáng tạo, từ 
năm 2016 đến nay, thành phố đã 
tổ chức được 8 canh hát Quan 
họ đêm Rằm. Đặc biệt, Liên 
hoan Dân ca Quan họ thành 
phố Bắc Ninh vừa qua tiếp tục 
là một cách làm mới nữa để gìn 
giữ, bảo tồn Di sản. 

Chị Nguyễn Thị Hải, Trưởng 
phòng Văn hoá-Thông tin thành 
phố, Phó Trưởng BTC liên hoan 
chia sẻ: Liên hoan là hoạt động 
ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ 
niệm 10 năm Dân ca Quan họ 
Bắc Ninh được UNESCO vinh 
danh là Di sản văn hoá phi vật 
thể đại diện của Nhân loại, đồng 
thời tạo không gian văn hoá 
giao lưu hiểu biết, kết bạn giữa 
31 làng Quan họ gốc, 80 CLB 
Quan họ thực hành trên địa bàn 
thành phố. Qua đó, góp phần 
động viên, cổ vũ phong trào văn 
hoá, văn nghệ ở cơ sở, đồng thời 
phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân 
tiêu biểu về Dân ca Quan họ. 
Từ thành công của liên hoan lần 
đầu tiên này, thành phố sẽ tiếp 
tục nghiên cứu bổ sung những 
nội dung liên quan để duy trì tổ 
chức dài hơi trong những năm 
tiếp theo, góp phần bảo tồn và 
phát huy giá trị Di sản văn hoá 
Quan họ./.

Không cùng 
lứa tuổi 
nhưng chung 
niềm đam mê 

văn nghệ, CLB văn 
nghệ khu phố Nội Trì, 
phường Tân Hồng 
(thị xã Từ Sơn) được 
thành lập góp phần 
tạo nên một sân chơi 
bổ ích, nâng cao sức 
khỏe, tinh thần cho 
các thành viên.

Điều bất ngờ với 
chúng tôi khi chứng 
kiến buổi sinh hoạt 
của CLB văn nghệ 
khu phố Nội Trì đó 
là sự vui tươi của các 
thành viên trong tập 
luyện, trò chuyện. 
CLB được thành lập 
năm 2010, ban đầu 
có 16 thành viên đến 
nay thu hút gần 40 
người và người “giữ 
lửa” cho CLB là chủ 
nhiệm Chu Thị Sửu, 
sinh năm 1973. Xuất 
phát từ sức khỏe yếu, 
thường xuyên ốm 
đau lại được tiếp cận 
với môn tâm năng 
dưỡng sinh, chị Sửu 
ấp ủ nguyện vọng 
mang niềm vui sống 
đến cho mọi người 
trên quê hương bằng 
lời ca, tiếng hát. Từ ý 
nghĩ đó, chị tham mưu 
với UBND phường 
Tân Hồng thành lập 
CLB văn nghệ khu 
phố Nội Trì, tạo điều 
kiện cho người dân 
thỏa niềm đam mê 
ca hát, giải tỏa những 
căng thẳng, mệt mỏi 
trong cuộc sống.
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Để CLB hoạt động chất 
lượng, chị Sửu vận động 
những thành viên có năng 
khiếu cùng với thành viên trẻ 
tuổi được đào tạo bài bản tại 
Trường Trung cấp Văn hóa 
Nghệ thuật và Du lịch tỉnh để 
hướng dẫn thành viên mới tiếp 
cận với văn nghệ, từ lời ca đến 
nghệ thuật biểu diễn. Nhờ sự 
chăm chỉ tập luyện nên đến 
nay nhiều thành viên CLB 
thuộc hàng chục bài hát Quan 
họ cổ, ca mới và biểu diễn 
được nhiều trích đoạn Chèo 
cổ như: Xã Trưởng, Mẹ Đốp; 
Chuyện nhà Bá Kiến; Thầy 
dởm; Phú Ông; Thị Mầu lên 
chùa… Cùng với việc duy trì 
các làn điệu Chèo, Quan họ, 
CLB tự sáng tác được các tiểu 
phẩm mang hơi thở cuộc sống 
đời thường phục vụ nhân dân.

CLB văn nghệ khu phố Nội 
Trì không chỉ là ngôi nhà đầy 
ắp tiếng cười với người yêu 
văn nghệ mà còn trở thành 
nguồn cổ vũ, động viên tinh 
thần to lớn cho nhân dân địa 
phương. Chủ nhiệm CLB văn 
nghệ khu phố Nội Trì Chu Thị 
Sửu cho biết: “Đa phần thành 
viên của CLB hàng ngày còn 
phải tất bật mưu sinh nhưng 
sự nhiệt tình, thái độ tập luyện 
không hề thua những nghệ sỹ 
chuyên nghiệp. Họ sẵn sàng 
bỏ công sức tập luyện ròng rã 
vài tháng chỉ với mong muốn 
đem lại niềm vui, tiếng cười 
sảng khoái cho người dân”. 

Chính tình yêu với văn nghệ, 
khát khao được cống hiến của 
những thành viên nên CLB 
được nhân dân địa phương 
yêu mến và ủng hộ

Hiện nay, CLB văn nghệ 
khu phố Nội Trì là lực lượng 
chính trong các hoạt động 
nghệ thuật biểu diễn ở địa 
phương. Hàng năm, CLB 
tham gia dàn dựng chương 
trình để biểu diễn phục vụ 
nhân dân vào dịp Tết Nguyên 
đán, lễ hội truyền thống, ngày 
kỷ niệm lớn của đất nước. 
Trong các Đại hội, hội nghị, 
hội thi văn nghệ của các đoàn 
thể chính trị, xã hội tại địa 
phương đều có sự tham gia 
biểu diễn của các thành viên 
trong CLB. Ngoài phục vụ địa 
phương, mỗi năm CLB biểu 
diễn gần 100 buổi cho các 
làng, xã trong và ngoài tỉnh. 

Theo đánh giá của nhiều khán 
giả, CLB để lại ấn tượng sâu 
sắc bởi nét diễn mộc mạc, 
dung dị, sự xúc động từ giọng 
hát dẫu chưa mượt mà nhưng 
đong đầy tình yêu âm nhạc 
và cả những thông điệp tuyên 
truyền từ tiểu phẩm, trích 
đoạn chèo mà CLB chuyển 
tải trong từng buổi diễn góp 
phần tích cực trong việc tuyên 
truyền chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước, vận động bà con tránh 
xa các tệ nạn xã hội.

Tuy không được đào tạo bài 
bản về âm nhạc, nghệ thuật 
nhưng với tình yêu và niềm 
đam mê, các thành viên CLB 
khu phố Nội Trì tự học hỏi, 
trau dồi vốn hiểu biết về nghệ 
thuật để mang lời ca, tiếng hát 
góp vui cho đời, nâng cao đời 
sống tinh thần cho nhân dân./.

Góp vui cho đời 
bằng lời ca, tiếng hát

MINH HƯỜNG

CLB văn nghệ khu phố Nội Trì biểu diễn phục vụ nhân dân địa phương 
dịp lễ hội truyền thống.
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Thanh niên là lực lượng đông đảo, là lớp 
người trẻ tuổi, có sức khỏe, ham hiểu 
biết cái mới, giàu sức sáng tạo, hăng 
hái, có chí tiến thủ, xung kích, sáng tạo 

trong việc quán triệt và thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, là nguồn nhân lực chủ yếu tạo 
nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo 
cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng 
và phát huy vai trò thanh niên để họ trở thành 
đội quân xung kích trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, tình hình Biển Đông đang tiềm 
ẩn những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả 
hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, 
trong đó có thanh niên. Tuy nhiên không phải 
ở bất cứ đâu lực lượng thanh niên đã phát huy 
tốt được vai trò đó của mình, nhận thức về vai 
trò, trách nhiệm, thái độ, động cơ, ý chí, quyết 
tâm và hành động thiết thực đối với nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ở 
một số thanh niên chưa cao. Thực tiễn đó đòi 
hỏi thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, 
rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, có quyết 

Vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc

ThS. HOÀNG LONG
Khoa Dân vận

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Hiệu Trưởng dự và phát biểu tại tọa đàm “Nâng cao tinh thần 
xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên chi đoàn trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ”.
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tâm mạnh mẽ để giữ vững độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Đồng thời, cần phát huy vai trò của thanh 
niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc. Đó là quá trình khơi dậy, huy động, khai 
thác những tiềm năng, sức mạnh to lớn trong 
tuổi trẻ và tạo ra những điều kiện hoạt động 
thuận lợi giúp thanh niên nâng cao nhận thức 
về vai trò, trách nhiệm của mình, hình thành 
niềm tin, thái độ, động cơ, ý chí, quyết tâm và 
hành động thiết thực trong bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo bằng các phương thức khác nhau, 
góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều này chúng 
ta cần thực hiện tốt các việc sau đây:

Thứ nhất, thường xuyên giáo dục nâng cao 
nhận thức cho thanh niên về vai trò, trách 
nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo. Đây là vấn đề cơ bản đầu tiên nhằm 
giúp thanh niên nâng cao nhận thức và xác 
định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc 
biệt là bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, 
giúp thanh niên nhận thức rõ tầm quan trọng 
của biển, đảo, ý thức sâu sắc về vai trò, trách 
nhiệm, nghĩa vụ to lớn của mình trong bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, 
giáo dục thanh niên (nhất là học sinh, sinh 
viên) nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận 
rõ đúng sai, không để các thế lực thù địch lấy 
danh nghĩa bảo vệ chủ quyền biển đảo để lợi 
dụng lôi kéo vào các hoạt động gây mất an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phá hoại 
mối quan hệ với các nước láng giềng.

Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao nhận 
thức, cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp 
cho phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, 
từng đối tượng và thường xuyên bổ sung, phát 
triển đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo. Cấp ủy, chính quyền các cấp 
cần phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể, 
nhất là đoàn thanh niên, nhằm tạo nên sức 
mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền và 
gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong thanh niên để giáo dục họ. Để nâng cao 

hiệu quả giáo dục và tăng tính hấp dẫn của nội 
dung giáo dục đối với thanh niên, nên đa dạng 
các hình thức, như: thông qua các cuộc vận 
động và chương trình hành động của thanh 
niên với cách làm thiết thực: “Tuổi trẻ Việt 
Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ giữ 
nước”, “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Nghĩa tình biên giới, 
hải đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Góp đá 
xây Trường Sa”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ 
ra khơi”, “Tuổi trẻ hướng về biển, đảo của Tổ 
quốc” và “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” 
của thanh niên quân đội...Các cấp bộ Đoàn 
cần chú trọng tổ chức các hoạt động thi tìm 
hiểu, tọa đàm về chủ quyền biển, đảo trong 
thanh niên bảo đảm thiết thực, chất lượng tốt; 
tăng cường tổ chức cho thanh niên đi thăm và 
tiến hành các hoạt động nghiên cứu thực tế 
trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Thông 
qua đó, giúp thanh niên nhận thấy những giá 
trị to lớn của biển, đảo Việt Nam nên cần ra 
sức bảo vệ.

Thứ hai, củng cố niềm tin, thái độ, động 
cơ đúng đắn và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc ngày càng bền vững trong 
thanh niên. Niềm tin, thái độ, động cơ đúng 
đắn và ý chí là những phẩm chất bên trong 
của mỗi thanh niên, nó rất cần thiết và không 
thể thiếu, nhằm giúp họ thực hiện các nhiệm 
vụ được giao. Nếu không có niềm tin, thái độ, 
động cơ và ý chí thì không thể làm được bất cứ 
việc gì, chưa nói đến bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, 
cần hướng cho thanh niên có niềm tin, thái độ, 
động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
của Tổ quốc một cách bền vững.

Để củng cố niềm tin, thái độ, động cơ đúng 
đắn và ý chí cho thanh niên, phải tăng cường 
công tác tuyên truyền để thanh niên thấy rõ 
thực lực, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của ta; 
nắm vững tư tưởng, phương châm chỉ đạo giải 
quyết các vấn đề về biển, đảo của Đảng. Qua 
đó, giúp cho thanh niên có nhận thức đúng, 
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng 
trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ 
quyền quốc gia, nhất là vấn đề biển, đảo, 
củng cố niềm tin, ý chí, tình cảm, thái độ và 



68

H
biển đảo việt nam

động cơ đúng đắn ở tuổi trẻ trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc. Khi thông tin, tuyên truyền, cần làm cho 
thanh niên vừa nhận thấy tính chất phức tạp 
của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, 
vừa nhận thấy nhân dân ta, đất nước ta có đủ 
ý chí, quyết tâm và sức mạnh tổng hợp để bảo 
vệ vững chắc biển, đảo của mình. Từ đó, củng 
cố thêm niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí 
vững vàng cho thanh niên, giúp họ phát huy 
trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
của Tổ quốc.

Thứ ba, chú trọng xây dựng quyết tâm cao, 
định hướng hành động thiết thực trong thanh 
niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc. Đây là mục tiêu, là đích 
hướng tới của quá trình phát huy vai trò thanh 
niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ 
quốc. Trên cơ sở nhận thức rõ vai trò, trách 
nhiệm và củng cố được niềm tin, thái độ, động 
cơ, ý chí vững vàng, phải làm cho thanh niên 
phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm thông 
qua hiện thực hóa những giá trị đó thành quyết 
tâm và hành động cụ thể, thiết thực trong bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Để xây dựng quyết tâm cho thanh niên, cần 
làm cho thanh niên thấy được sự khó khăn, 
gian khổ đối mặt với nguy hiểm, sự phức tạp 
và khắc nghiệt của các hoạt động trên biển, 
đảo... Điều đó đòi hỏi thanh niên phải dũng 
cảm, mưu trí, chủ động sáng tạo, tự lực tự 
cường, sẵn sàng hy sinh xương máu, kiên 
quyết đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Với tư cách là chi đoàn thanh niên cấp cơ sở 
của đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ 
sở nhiệm vụ chung của tổ chức Đoàn Thanh 
niên, Chi đoàn Thanh niên Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh cần thể hiện vai 
trò của tổ chức Đoàn cơ sở trong quá trình đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua 
những hành động sau:

Một là, đoàn viên là cán bộ, giảng viên của 
nhà trường được cập nhật những thông tin đầy 
đủ, chính xác về tình hình biển đảo, có điều 
kiện để nghiên cứu các tư liệu, tài liệu về chủ 

quyền biển đảo cũng như pháp luật về biển 
đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đoàn thanh niên 
Trường có thể tổ chức tọa đàm, tham luận về 
tình hình biển đảo; Với nhiệm vụ chuyên môn 
là giảng dạy, đoàn viên của Trường sẽ tham gia 
công tác tuyên truyền, phổ biến những tư liệu, 
tài liệu, pháp luật về biển đảo tới học viên; tìm 
tòi, nghiên cứu những vấn đề liên quan đến 
tình hình biển đảo của đất nước và Luật biển 
quốc tế, từ đó có định hướng cho bản thân và 
học viên trong quá trình tiếp cận thông tin về 
biển đảo, vận động đoàn viên thanh niên có 
những hành động phù hợp với tình hình thực 
tiễn và đảm bảo phù hợp với chủ trương của 
Đảng và chính sách của Nhà nước; tham gia 
các hoạt động cộng đồng hướng về biển đảo 
quê hương…

Hai là, thông qua các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn Trường, 
cũng như qua hiểu biết của bản thân về tình 
hình biển đảo thì các đoàn viên, thanh niên 
của Trường cần có thái độ, hành động đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo phù hợp với 
chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, vai trò công 
tác của mình; gương mẫu chấp hành và tham 
gia các phong trào, các cuộc vận động vì biên 
giới hải đảo, các phong trào cộng đồng vì biển 
đảo quê hương…

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khi Người về thăm Bộ đội Hải quân (năm 
1961): “Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. 
Biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy 
nó”, lực lượng thanh niên ngày nay hãy cùng 
chung tay phấn đấu, học tập và có những 
hành động thiết thực, thực hiện tốt vai trò và 
trách nhiệm của mình. Và để có thể thực hiện 
được điều đó, mỗi đoàn viên, thanh niên cần tự 
trang bị cho mình đầy đủ các yếu tố về trí tuệ, 
sức khỏe và lòng yêu nước, hoàn thành nhiệm 
vụ của mình trong quá trình xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức Đoàn Thanh 
niên phải thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của 
mình trong công tác tuyên truyền, vận động, 
định hướng và tổ chức hành động cho đoàn 
viên thanh niên trong tình hình hiện nay./.



69



70

DƯƠNG DANH MỴ
Nguyên TUV, Phó Hiệu trưởng Thường trực 

Kính tặng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Bắc Ninh

Vinh dự Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
Mang tên Tổng Bí thư của Đảng
Nhớ năm tháng đứng trên bục giảng
Nay bồi hồi thăm lại trường xưa.

Sửng sốt ngỡ ngàng: Trường hiện đại như mơ
Sừng sững hai tòa chín tầng cao lộng gió
Mây trôi bồng bềnh qua ô cửa sổ
Khuôn viên xanh chim làm tổ ngọn cây…

Tự hào thay sự kiện lớn nơi đây:
Đảng bộ tỉnh tám lần Đại hội
Nghị quyết ngời ngời những vấn đề trọng đại
Soi sáng con đường đưa cuộc sống đi lên.

Đội ngũ thầy cô kế tiếp “hồng”, “chuyên”
Đảng tin cậy giao cho “công việc gốc” (*)
Đào tạo cán bộ, đảng viên, công chức
Phục vụ nhân dân tận tụy hết mình.

Lịch sử nhà trường từ buổi bình minh
Truyền thống vẻ vang trên phần hai thế kỉ
Rực rỡ, sáng bừng Huân chương cao quý
Độc lập hạng Ba, Lao động Nhất, Nhì…

Thăm trường xưa bao thay đổi diệu kỳ
Thế hệ hôm nay viết tiếp trang sử mới
Nắm chặt tay nhau lòng vui phơi phới
Hăm hở tự tin vươn tới những tầm cao.

                     18/11/2018

Chú thích: (*) Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ 
là công việc gốc của Đảng (“Sửa đổi lối làm việc”)

thăm trường xưa




