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CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
ThS. NGUYỄN THỊ DUNG
Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng
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Chủ tịch hội đồng

ThS. NGUYỄN THỊ DUNG
Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. 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

Ảnh bìa 1:   Đỗ XUÂN

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

ThS. NGUYỄN THỊ DUNG: Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 
với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên hiện nay
TS. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH: Tự sửa mình theo tấm gương tự phê 
bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh
ThS. TRẦN ÁNH NGỌC: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện 
cán bộ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay
ThS. NGÔ XUÂN DŨNG: Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
ThS. NGUYỄN VĂN HOÀN: Xây dựng và rèn luyện phong cách đội ngũ 
giảng viên ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh theo tấm 
gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
ThS. ĐẶNG HỒNG SaNG: Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách nêu 
gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
ThS. LÊ CÔNG KHỞI: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý 
thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân 
dân” đối với cán bộ, đảng viên hiện nay

NGHIÊN CỨU - TRaO ĐỔI

ThS. NGUYỄN CHÍ TẤN: Tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 
8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh về điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp lý 
luận chính trị - hành chính
CN. NGUYỄN ĐỨC TIỆM: Xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ đáp ứng yêu 
cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh hiện  nay
ThS. NGUYỄN ĐẮC THU: An ninh môi trường trong quá trình phát triển
ThS. TRẦN THaNH BÌNH: Góp phần nâng cao chất lượng buổi thảo 
luận trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay
ThS. PHẠM TUẤN aNH: Phát huy vai trò nêu gương và chống “bệnh” 
lười học nhằm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ, 
đảng viên hiện nay
ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THƯ: Tìm hiểu tư tưởng giáo dục tiến bộ 
của nhà yêu nước Phan Bội Châu đầu thế kỷ XX
ThS. QUYỀN HỒNG NHUNG: Góp phần tìm hiểu về tiêu chí đánh giá 
chất lượng công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay
ThS. NGUYỄN THỊ THaNH HOa: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 
khoa học ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện  nay
ThS. HOÀNG LONG: Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy 
học tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

NGHỊ QUYẾT CỦa ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

ThS. CaO THỊ HOa: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng cách mạng và 
khoa học
ThS. TRẦN THỊ HUỆ: Suy nghĩ bước đầu về việc quán triệt, học tập nghị 
quyết cho đảng viên của Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh hiện nay 
ThS. LÊ THỊ NGỌC MaI: Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ 
lãnh đạo

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY “THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH” 
(26/3/1931 - 26/3/2019)

CN. NGUYỄN THỊ HÒa: Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong 
thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh 
ThS. NGUYỄN THỊ THùY TRaNG: Đoàn viên chi đoàn Trường Chính 
trị Nguyễn Văn Cừ phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực ứng dụng hiệu 
quả công nghệ thông tin 

QUaN HỌ BẮC NINH TRƯỜNG TỒN VÀ LaN TỎa

MINH HƯỜNG: Người truyền lửa Quan họ
VIỆT THaNH: Làng Diềm đất thơm Quan họ

BIỂN ĐẢO VIỆT NaM

Đỗ XUÂN: Ấm tình lính đảo
XUÂN BÌNH: Trường Sa ngày mới
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Nhân dịp kỷ niệm 89 
năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/02/1930- 

03/02/2019) và 61 năm Bác Hồ 
về thăm Bắc Ninh, với truyền 
thống hơn 60 năm trưởng thành 
và phát triển của Trường Chính 
trị Nguyễn Văn Cừ, cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức và 
người lao động của Trường hôm 
nay thấm nhuần lời căn dặn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về 
thăm Bắc Ninh. Với niềm kính 
yêu và thực hiện lời căn dặn của 
Người, tiếp tục công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, góp phần quan trọng 
vào nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh, nhằm hướng 
đến mục tiêu xây dựng Bắc 
Ninh ngày càng phát triển, giàu 
bản sắc văn hóa.  

Với vị trí địa lý thuận lợi, 
trung tâm của vùng đồng bằng 
châu thổ Sông Hồng và là vùng 
đất giàu truyền thống, bản sắc 
văn hóa lịch sử, Bắc Ninh từ 
xưa đến nay, luôn có vị trí và 
tầm quan trọng đặc biệt, được 
coi là mảnh đất phên dậu phía 
bắc của Thăng Long và Thủ đô 
Hà Nội ngày nay. Vì vậy, nên 
ngay từ thời gian đầu mới thành 
lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, trên cương vị là Chủ 
tịch nước, mặc dù còn bộn bề 
công việc vô cùng khó khăn của 
đất nước, nhưng Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã dành thời gian về 
thăm Bắc Ninh. Từ lần thứ nhất 
vào tháng 5/1946, đến ngày 
19/5/1969, mặc dù sức khỏe 
giảm sút, Bác vẫn gửi thư khen 
ngợi các cháu thiếu niên “Hợp 

tác xã măng non Phú Mẫn” (xã 
Hàm Sơn, huyện Yên Phong) 
đã có nhiều cố gắng trong việc 
chăm sóc tốt trâu bò của hợp 
tác xã. Bác Hồ đã về thăm Bắc 
Ninh và (Hà Bắc cũ) là 18 lần.

 Có thể nói đây là một niềm 
vinh dự lớn lao đối với Đảng bộ 
và nhân dân Hà Bắc nói chung, 
Đảng bộ và nhân dân Bắc 
Ninh nói riêng. Và trong những 
lần Bác Hồ về thăm, thì ngày 
17/10/1963, là lần Người về 
thăm và trực tiếp dự phát biểu 
tại Đại Hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc 
có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi 
đây cũng là lần cuối cùng và 
cũng là lần Bác đã có những chỉ 
dẫn và lời căn dặn rất tận tình 
đối với Đảng bộ và nhân dân Hà 
Bắc sau khi hai tỉnh Bắc Ninh, 
Bắc Giang sáp nhập. Trong đó 
Bác đã căn dặn và nhấn mạnh 
vấn đề đoàn kết nhất trí trong 
Đảng, dặn dò về công tác cán 
bộ và việc chăm lo xây dựng 
đạo đức cách mạng cho cán 
bộ, đảng viên của Đảng bộ. 
Người nhấn mạnh cán bộ phải 
tuyệt đối tránh địa phương chủ 
nghĩa, phải nhất trí về tư tưởng, 
về hành động, về tình cảm. Mỗi 
đảng viên phải khắc phục bệnh 
cá nhân chủ nghĩa, bệnh công 
thần, óc địa vị, kèn cựa, không 
ai phục ai, không giúp đỡ nhau, 
không cộng tác chặt chẽ vơí 
nhau… Người chỉ thị cho Đảng 
bộ Hà Bắc: “Từ nay phải có 
một sự chuyển biến mạnh dạn, 
mới mẻ và vững chắc trong mọi 

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng 

cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
ThS. NGUYỄN THỊ DUNG
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
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công tác để giành lấy những 
thắng lợi ngày càng to lớn hơn”.  

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối 
với Đảng bộ và nhân dân Bắc 
Ninh, nhất là đối với đội ngũ 
cán bộ, đảng viên của Đảng bộ 
trong giai đoạn hiện nay, chúng 
ta cần tiếp tục học tập, nghiên 
cứu, quán triệt những giá trị to 
lớn trong toàn bộ di sản tư tưởng 
của Người để lại. Trong đó đặc 
biệt là tư tưởng về xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. 
Người khẳng định cán bộ là gốc 
của mọi công việc, mọi việc 
thành công hay thất bại đều do 
cán bộ mà ra. Vì thế, theo Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ, 
đảng viên muốn làm tròn nhiệm 
vụ do Đảng, nhân dân và cách 
mạng giao phó, thì phải là người 
tài, đức. Đức của người cán 
bộ, đảng viên là đạo đức cách 
mạng. Và Người coi đạo đức 
cách mạng là “nền tảng”, là cái 
gốc của người cán bộ, không có 
đạo đức cách mạng không lãnh 
đạo được nhân dân. Trong tác 
phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, 
Người chỉ rõ: "Cũng như sông thì 
có nguồn mới có nước, không có 
nguồn thì sông cạn, cây phải có 
gốc, không có gốc thì cây héo. 
Người cách mạng phải có đạo 
đức cách mạng, không có đạo 
đức cách mạng thì tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được 
nhân dân”. 

Tuy nhiên, trong những năm 
qua, mặt trái cơ chế thị trường 
đã tác động không nhỏ đến một 
bộ phận cán bộ, đảng viên. Đã 
xuất hiện một bộ phận cán bộ, 
đảng viên sa vào lối sống thực 
dụng, cá nhân chủ nghĩa, suy 
thoái đạo đức, lối sống. Những 
hiện tượng phai nhạt lý tưởng, 
giảm sút ý chí, lợi dụng quyền 
hành, thoái hóa, biến chất đã 
xảy ra, làm cho uy tín của đảng 
viên và vai trò của tổ chức đảng 
giảm sút… Về vấn đề này, trong 

rất nhiều nghị quyết, Đảng ta 
đã thẳng thắn chỉ ra những 
mặt hạn chế. Tại Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
XII), Đảng ta đã chỉ rõ: Ngoài 
thành tựu về công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng trong suốt 
quá trình lãnh đạo cách mạng 
từ khi ra đời đến nay, thì công 
tác xây dựng Đảng còn không 
ít hạn chế, khuyết điểm, đã dẫn 
đến “… 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… 
Trong khi đó, sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” chỉ là một bước 
ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy 
hiểm khôn lường, có thể dẫn tới 
tiếp tay hoặc cấu kết với các thế 
lực xấu, thù địch, phản bội lại lý 
tưởng và sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và dân tộc”(1). Điều 
đó cho thấy, trước những yêu 
cầu đổi mới hiện nay, việc tăng 
cường rèn luyện phẩm chất, 
đạo đức cách mạng, chống suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức và lối sống trong đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, nhất là đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là 
một yêu cầu khách quan, cấp 
thiết trong công tác xây dựng 
Đảng hiện nay. Vì vậy, để đổi 
mới, nâng cao chất lượng công 
tác giáo dục và rèn luyện đạo 
đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên cần phải tập trung 
thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, trước hết phải làm tốt 
công tác tuyên truyền để cho 
đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm 
được nội dung cơ bản có tính 
nguyên tắc theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh về giáo dục đạo đức 
cách mạng, trên 4 nguyên tắc: 
nói phải đi đôi với làm, phải nêu 
gương về đạo đức; xây đi đôi với 
chống; phải tu dưỡng đạo đức 
suốt đời... từ đó để mỗi cán bộ, 
đảng viên trong quá trình thưc 
hiện việc tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức luôn gắn với chức trách 
nhiệm vụ được giao. Cụ thể 
là với giải quyết những vấn 
đề thực tiễn đang đặt ra trong 
các cơ quan, đơn vị, nhằm phê 
phán những biểu hiện tiêu cực 
đang diễn ra giúp cho cán bộ, 
đảng viên nâng cao nhận thức, 
giác ngộ trước những lỗi lầm 
sai phạm, tự giác thực hành 
sửa chữa, đồng thời phát hiện 
những nhân tố mới, những điển 
hình người tốt, việc tốt, những 
tấm gương sáng tiêu biểu để 
nhân rộng, tạo nên một phong 
trào sống chiến đấu, lao động 
và học tập theo đạo đức Hồ 
Chí Minh. 

Hai là, cần phải có những 
giải pháp cụ thể, có tính đột phá 
để đưa việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XII thực chất, hiệu quả hơn, 
tránh hình thức như hiện nay. 
Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức 
đảng cần phải bổ sung, hoàn 
thiện các chuẩn mực đạo đức 
cách mạng cụ thể, gắn với chức 
năng, nhiệm vụ chính trị, đảm 
bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm 
vụ trong tình hình mới và làm 
tốt công tác tuyên truyền tạo sự 
đồng thuận cao trong các tầng 
lớp nhân dân và hình thành dư 
luận mạnh mẽ trong đấu tranh 
với các hành vi vô đạo đức…

Ba là, đẩy mạnh xây dựng 
và nhân rộng điển hình tiên 
tiến trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Xây dựng và nhân 
rộng điển hình tiên tiến là một 
giải pháp quan trọng để thực 
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hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - 
CT/TW. Thực hiện tốt điều đó sẽ 
tạo động lực thúc đẩy toàn cơ 
quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, 
quần chúng thi đua rèn luyện 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh 
vực. Trên cơ sở đó, tập trung 
xây dựng, hoàn thiện các tiêu 
chí điển hình tiên tiến, làm cơ 
sở để các tập thể, cá nhân phấn 
đấu, bình xét, khen thưởng. 

Bốn là, phát huy tinh thần tự 
giác, nêu gương trước hết là đội 
ngũ cán bộ, đảng viên giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý và người 
đứng đầu các cấp học tập và tu 
dưỡng, rèn luyện đạo đức theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp 
giữ vai trò trụ cột, là “xương 
sống” trong hệ thống các nhiệm 
vụ và giải pháp. Bởi thiếu sự 
gương mẫu của cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, người đứng đầu, 
thì việc thực hiện rất khó có hiệu 
quả. Việc nêu gương phải theo 
phương châm “trên trước, dưới 
sau; trong trước, ngoài sau; học 
đi đôi với làm theo; cấp ủy nêu 
gương cho đảng viên, đảng viên 
nêu gương cho quần chúng; 
cán bộ cấp trên nêu gương cho 
cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ 
quan nêu gương cho công chức, 
viên chức… Như chủ tịch Hồ chí 
Minh đã từng nói: dân tộc Việt 
Nam “giàu tình cảm và đối với 
họ một tấm gương sống còn có 
giá trị hơn một trăm bài diễn văn 
tuyên truyền”(2). Người thường 
xuyên nhắc nhở và yêu cầu 
mỗi cán bộ, đảng viên “tự mình 
phải chính trước, mới giúp được 
người khác chính(3) hoặc “đối 
với chữ cần, chữ kiệm, chữ hy 
sinh, chữ công bằng, các bạn 
phải thực hành trước, phải làm 
gương cho dân chúng theo”(4). 
Và Hồ Chí Minh rất tin vào con 
người, tin vào nhân dân “lấy 
gương người tốt việc tốt hằng 
ngày để giáo dục lẫn nhau là 

một trong những cách tốt nhất 
để xây dựng Đảng, xây dựng 
các tổ chức cách mạng, xây 
dựng con người mới, cuộc 
sống mới”(5). 

Năm là, cấp ủy các cấp cần 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
nghiêm túc công tác kiểm tra, 
giám sát của tổ chức đảng, phát 
huy vai trò giám sát của tổ chức 
quần chúng trong thực hiện học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Trước hết phải khẳng định, kiểm 
tra, giám sát là trách nhiệm của 
mọi người, mọi tổ chức và của 
cả hệ thống chính trị. Công tác 
kiểm tra, giám sát phải được 
tiến hành thường xuyên, liên 
tục, không cứng nhắc và nặng 
về hành chính hóa để tránh 
tình trạng đối phó, phô trương, 
không thực chất. Kiểm tra, giám 
sát phải trong tất cả các khâu, 
các bước, các hoạt động công 
tác. Trong đó, trọng tâm là việc 
kiểm tra, giám sát trong thực 
hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, nhất là việc đăng ký 
nội dung và làm theo đối với cán 
bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, 
tổng kết, rút kinh nghiệm, phát 
hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô 
hình hay để kịp thời biểu dương, 
nhân rộng và chấn chỉnh những 
nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa 
cao, chưa tạo thành phong trào 
rộng khắp trong cơ quan, đơn 
vị, địa phương.

Trên cơ sở những nội dung 
về nhiệm vụ và giải pháp về 
công tác giáo dục đạo đức cách 
mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, thực hiện lời căn dặn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người 
về thăm tỉnh Bắc Ninh. Cán bộ, 
đảng viên của Trường Chính 
trị Nguyễn Văn Cừ đã luôn 
tự hào là trung tâm đào tạo, 
bồi dưỡng về LLCT- HC của 
tỉnh và vinh dự được mang tên 
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 

Văn Cừ. Trải qua hơn 60 năm 
từ ngày thành lập đến nay, cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động của 
Trường đã luôn phát huy truyền 
thống đoàn kết, thống nhất và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ đào 
tạo, bồi dưỡng LLCT cho hàng 
chục ngàn cán bộ chủ chốt cấp 
cơ sở và tương đương trong hệ 
thống chính trị của tỉnh. Trong 
giai đoạn hiện nay, để tiếp tục 
xứng đáng với sự tin tưởng của 
Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; 
sự quan tâm phối hợp chặt chẽ 
của Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ chí Minh và các Học viện, 
nhà trường trong hệ thống giáo 
dục chính trị và của hệ thống 
các trường Đại học, Cao đẳng 
trên cả nước, đặc biệt là sự tin 
yêu, quý trọng của các thế hệ 
học viên và nhân dân trong tỉnh, 
trước hết cần phải làm tốt công 
tác giáo dục, nâng cao phẩm 
chất đạo đức, lý tưởng cách 
mạng, phẩm chất cán bộ của 
Trường, nhất là đối với đội ngũ 
giảng viên. Do tính chất đặc biệt 
của nghề dạy học là nghề cao 
quý nhất trong các nghề cao 
quý, các thầy giáo, cô giáo được 
tôn vinh là những kỹ sư tâm 
hồn, những người thực hiện sự 
nghiệp “trồng người”, cho nên 
xã hội mong muốn nhiều hơn, 
cao hơn ở đạo đức cách mạng 
của các nhà giáo.Vì vậy, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định: “Nhiệm vụ của các cô 
giáo, thầy giáo rất nặng nề 
nhưng rất vẻ vang. Muốn làm 
tròn nhiệm vụ đó thì phải luôn 
gương mẫu về mọi mặt, không 
ngừng bồi dưỡng đạo đức cách 
mạng, lập trường chính trị; phải 
ra sức đoàn kết, giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ”(6).

Do đối tượng học viên của 
Trường chủ yếu là đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, 

(Xem tiếp trang 9)
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Tấm gương tự phê bình của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh hàm chứa nhiều giá trị sâu 
sắc đối với tiến trình cách mạng Việt 
Nam cả về mặt lý luận và thực tiễn. 

Người khẳng định, tự phê bình nghiêm túc 
là vũ khí sắc bén nhất trong tổ chức và xây 
dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh lịch sử, nên 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nói về 
Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm 
của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có 
gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ 
những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, 
xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi 
tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm 
đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, 
chắc chắn, chân chính”(1). Vì vậy mỗi cán bộ, 
đảng viên cần phải cố gắng tự sửa chữa và 
giúp nhau cùng sửa chữa. Người đã phân tích 
rõ: “Phê bình cho đúng chẳng những không 
làm giảm thể diện và uy tín của cán bộ, của 
Đảng. Trái lại, còn làm cho sự lãnh đạo mạnh 
mẽ hơn, thiết thực hơn, do đó mà uy tín và thể 
diện càng tăng thêm”(2).

Là lãnh tụ, là người đứng đầu Đảng và Nhà 
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn làm trước, 
nêu cao một tấm gương mẫu mực về tự phê 
bình cho toàn Đảng và nhân dân ta học tập, 
làm theo. Chưa bao giờ Người chủ quan nói 
rằng mình không mắc sai lầm, khuyết điểm. 
Tấm gương của Người là ở chỗ: Mỗi khi mắc 
khuyết điểm, Người đều chủ động, thật thà, 
trung thực và công khai tự kiểm điểm mọi 
khía cạnh về khuyết điểm ấy của mình trước 
Đảng và nhân dân. Đặc biệt, người còn chân 
thành đề nghị: “Tôi làm điều xấu, các đồng 
chí trông thấy, phải phê bình cho tôi sửa chữa 
ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng 

chí trông thấy lại lấy cớ “nể Cụ” không nói, là 
tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên chán thì không 
quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, 
ở tinh thần mà không nói cho người ta sửa, tức 
là hại người”(3).

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 mở 
rộng, khóa II, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê 
bình một cách nghiêm túc về những khuyết 
điểm của mình: Đã quan liêu, không sát quần 
chúng, không sát thực tế, chỉ xem báo cáo, tin 
vào người báo cáo, thiếu dân chủ nên nghe ít, 
thấy ít…Sau này, Người cũng thay mặt Đảng, 
Chính phủ tự phê bình và nhận lỗi trước Quốc 
hội và đồng bào. Đây thực sự là tấm gương 
cao cả, trong sáng, trung thực, dũng cảm của 
một người đứng đầu Đảng và Nhà nước về tự 
phê bình. Tinh thần tự phê bình sâu sắc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về những sai lầm trong 
cải cách ruộng đất là tấm gương lớn nhất, có 
giá trị giáo dục nhất đối với toàn Đảng, với mỗi 
cán bộ, đảng viên. 

Tấm gương về tự phê bình của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc rèn 
luyện nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên cộng sản 
vượt qua sự cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân, 
trở thành người cộng sản kiên cường, xứng 
đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày 
tớ thật trung thành của nhân dân. Phê bình và 
tự phê bình là việc phải làm thường xuyên của 
mỗi tổ chức cơ sở đảng “như rửa mặt hằng 
ngày”, nhằm đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng. 
Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch ra khuyết 
điểm của mình, là thật thà nhận, công khai 
nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm 
của mình để tìm cách sửa chữa, đó là cách 
mỗi người tự đánh giá mình để thấy được cái 
“hay” cái “dở” để tự sửa mình nghiêm túc hơn.

Tự sửa mình theo tấm gương tự phê bình 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH
Phó Hiệu trưởng
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Ngày nay, trong công cuộc đổi mới toàn 
diện đất nước, dù đã đạt được những thành 
tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên do tác 
động của kinh tế thị trường và bối cảnh toàn 
cầu hóa nên mọi măt đời sống xã hội cũng có 
những thay đổi đáng kể. Sự tác động đó đã 
khiến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên, trong đó có cả đảng viên giữ vị trí lãnh 
đạo, quản lý thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức 
cách mạng, giảm sút ý chí chiến đấu. Họ ngại 
tự phê bình và phê bình nên có biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực 
dụng…Bên cạnh đó, ở một số nơi, việc thực 
hiện tự phê bình và phê bình chưa thực sự 
nghiêm túc đã ảnh hưởng đến chất lượng của 
công tác này. Một số cấp ủy chưa thực sự coi 
trọng và thiếu kiên quyết trong chỉ đạo thực 
hiện tự phê bình, chưa gương mẫu trong tự 
phê bình, chưa nhìn nhận đúng mức trách 
nhiệm và khuyết điểm của mình trước những 
hạn chế của tập thể. Trong tự phê bình và phê 
bình vẫn còn một số “vùng cấm”, “vùng tránh” 
hoặc lợi dụng phê bình nhằm “hạ bệ”, chia rẽ, 
gây mất đoàn kết nội bộ.

Thiết nghĩ công tác tự phê bình và phê bình 
phải được coi trọng, cần thực hiện nghiêm túc 
để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, 
vững mạnh, để rèn luyện và giáo dục cán 
bộ, đảng viên xứng đáng là “đày tớ” là “công 
bộc” của dân. Sự gương mẫu của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên nhất là đảng viên giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý không chỉ thể hiện ở việc 
hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, 
mà còn thể hiện ở sự gương mẫu trong rèn 
luyện đạo đức, nghiêm túc tự phê bình và phê 
bình. Gương mẫu trong tự phê bình là sự nhất 
quán, phải được thể hiện rõ trong cách nghĩ, 
cách làm, trong các quyết sách và công việc 
thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh 
thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII nói chung và tấm gương về tự phê bình 
của Bác nói riêng, mỗi cán bộ, đảng viên cần 

gương mẫu về mọi mặt, không sa vào chủ 
nghĩa cá nhân với các biểu hiện như tham 
nhũng, lãng phí, cục bộ, bè cánh và luôn 
nghiêm túc trong tự phê bình để sửa mình 
và hoàn thiện bản thân. Tự phê bình gắn với 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 
trong đó có tự phê bình và phê bình góp phần 
rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 
sống, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh là quan trọng và rất cần thiết.

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình 
phải được tiến hành thường xuyên ở các chi 
bộ và các tổ chức cơ sở đảng, tự phê bình 
cần nghiêm khắc với chính bản thân mình, kịp 
thời để nhận rõ khuyết điểm và sửa chữa. Cấp 
ủy và người đứng đầu cấp ủy cần tăng cường 
vai trò kiểm tra, giám sát đối với tự phê bình 
của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đó là một tiêu 
chí để xem xét, đánh giá đảng viên. Mỗi chi 
bộ cần có định hướng để cụ thể hóa những 
nhiệm vụ trọng tâm gắn với chức trách, nhiệm 
vụ của cá nhân để giám sát khi thực hiện tự 
phê bình, tránh tự phê bình hình thức hay 
chung chung, chiếu lệ. Người đứng đầu cấp 
ủy, đảng viên giữ chức danh lãnh đạo, quản 
lý không chỉ nhắc nhở mà phải “nói đi đôi với 
làm”, phải gương mẫu làm trước vì “Không 
thực hành tự phê bình, thì không xứng đáng là 
người cách mạng”(4)./.

Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, H.2011, t5, tr 301
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, H.2011, t5, tr 324
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, H.2011, t5, tr 260
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị 

quốc gia, H.2011, t7, tr 81
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Trong toàn bộ tư tưởng và 
sự nghiệp cách mạng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
vấn đề cán bộ và huấn 

luyện cán bộ luôn có một vị trí 
hết sức quan trọng. Người cho 
rằng, huấn luyện cán bộ là 
khâu có ý nghĩa quyết định đến 
chất lượng cán bộ. Theo Người, 
huấn luyện cán bộ không phải 
việc đơn giản, muốn làm được 
thì phải hiểu cho rõ. Vì vậy, việc 
học tập, nghiên cứu những nội 
dung cơ bản của tư tưởng Hồ 
Chí Minh về huấn luyện cán bộ, 
từ đó vận dụng vào công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh hiện nay, nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong thời kỳ mới là 
một đòi hỏi có tính khách quan.

Tại Hội nghị toàn quốc lần 
thứ nhất về công tác huấn luyện 
và học tập, ngày 06/5/1950, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình 
bày nhiều luận điểm khoa học 
về công tác huấn luyện cán 
bộ. Theo Người, công tác huấn 
luyện cán bộ phải tập trung giải 
quyết được các vấn đề sau đây:

Một là, phải thiết thực, chu 
đáo trong công việc huấn luyện. 
Trong đó, các cơ sở giáo dục 
thực hiện việc huấn luyện phải 
biết được đã huấn luyện được 
bao nhiêu người; cần xác định 

rõ huấn luyện ai?; và phải xác 
định rõ đối tượng để công tác 
huấn luyện đạt được mục tiêu 
đề ra. Đối tượng huấn luyện, 
theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
cán bộ, hội viên của đoàn thể, 
cán bộ các ngành chuyên môn 
của chính quyền, nhân dân. 
Theo Bác, phải chỉ rõ ai huấn 
luyện. Người nói: không phải ai 
cũng huấn luyện được; muốn 
huấn luyện thợ rèn, thợ nguội 
thì người huấn luyện phải thạo 
nghề rèn, nghề nguội. Hồ Chí 
Minh chỉ ra, người huấn luyện 
của đoàn thể phải làm kiểu 
mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo 
đức, lối làm việc; người huấn 
luyện phải học thêm mãi thì 
mới làm được công việc huấn 
luyện của mình.

Tiếp theo, Người chỉ ra, trong 
công tác huấn luyện thì phải xác 
định được là huấn luyện cái gì?. 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: cần 
phải huấn luyện về lý luận, công 
tác, văn hóa và chuyên môn; 
phải dạy lý luận Mác - Lênin cho 
mọi người. Theo Bác, người biết 
lý luận mà không thực hành thì 
cũng vô ích; học lý luận không 
phải để nói mép nhưng biết lý 
luận mà không thực hành là lý 
luận suông. Bác cũng đã chỉ 
rõ: Học là để áp dụng vào việc 
làm, làm mà không có lý luận 
thì không khác gì đi mò trong 
đêm tối, vừa chậm chạp vừa 

hay vấp váp; có lý luận thì mới 
hiểu được mọi việc trong xã hội, 
trong phong trào để chủ trương 
cho đúng, làm cho đúng. Người 
xác định: ngoài lý luận phải 
dạy công tác, dạy văn hoá cho 
những đồng chí kém văn hoá để 
giúp cho họ tiến bộ về lý luận, 
công tác. Mỗi người phải biết 
một nghề để sinh hoạt. Riêng về 
cán bộ, ai lãnh đạo trong ngành 
hoạt động nào thì phải biết 
chuyên môn về ngành ấy... Tiếp 
đến, theo Người việc huấn luyện 
thế nào? Theo Người, việc cốt 
yếu là phải làm cho người học 
hiểu thấu vấn đề, cốt thiết thực, 
chu đáo hơn tham nhiều; huấn 
luyện từ dưới lên trên, phải lấy 
người ở cấp dưới lên huấn luyện 
rồi trở lại cấp dưới để họ huấn 
luyện cho cấp dưới nữa; phải 
gắn liền lý luận với công tác 
thực tế; huấn luyện phải nhằm 
đúng nhu cầu; huấn luyện phải 
chú trọng việc cải tạo tư tưởng. 
Về tài liệu huấn luyện, Bác xác 
định: trước hết, phải lấy những 
tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin 
làm gốc. Tài liệu phải lựa chọn, 
xếp đặt lại vì trình độ người học 
không đều nhau, cần có tài liệu 
thích hợp với từng hạng. Tài liệu 
không thích hợp thì học không 
có ích lợi gì. Ngoài những tài 
liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, 
còn có những tài liệu thiết thực, 
những chỉ thị, nghị quyết, luật, 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ 
đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị 

Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay
ThS. TRẦN ÁNH NGỌC

Trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh
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lệnh của đoàn thể và Chính phủ 
đều là những tài liệu cần phải 
học tập, nghiên cứu.

Hai là, phải nâng cao và 
hướng dẫn việc tự học. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh cũng yêu cầu 
cán bộ, đảng viên phải phát 
huy tinh thần tự học. Bởi theo 
Người, học tập ở trường của 
Đoàn thể không phải như học 
ở các trường lối cũ, không phải 
có thầy thì học, thầy không đến 
thì đùa. Phải biết tự động học 
tập. Vì vậy, theo Bác học để 
sửa chữa tư tưởng, tu dưỡng 
đạo đức cách mạng, học để tin 
tưởng và học để hành. Trong 
đào tạo, huấn luyện, một vấn 
đề mà Người luôn đặc biệt 
quan tâm đó là học ở đâu? 
Theo Người, ngoài việc học ở 
trường, học ở sách vở, học lẫn 
nhau thì cần phải học ở nhân 
dân, không học nhân dân là 
một thiếu sót rất lớn.

Ba là, một khuyết điểm 
cần sửa chữa ngay trong việc 
huấn luyện. Theo Hồ Chí Minh, 
khuyết điểm cần sửa chữa 
trong việc huấn luyện cán bộ, 
đó là tham làm nhiều mà làm 
không chu đáo, không biết “quý 
hồ tinh, bất quý hồ đa” (Ý nói 
không biết quý chất lượng hơn 
số lượng). Rõ ràng nhất là trong 
việc mở lớp huấn luyện, đó là 
lớp quá đông, việc dạy và học 
ít kết quả vì trình độ lý luận của 
người học chênh lệch nên thu 
nhận không đều, trình độ công 
tác thực tế của người học cũng 
khác nhau nên chương trình 
không sát; mở lớp lung tung, vì 
mở nhiều lớp nên thiếu người 
giảng, thiếu người giảng thì 
học viên đâm chán nản… Từ đó 
Người chỉ rõ: Phải hợp lý hóa. 
Nghĩa là, mở lớp nào cho ra lớp 
ấy; lựa chọn người dạy và người 
đến học cho cẩn thận; đừng mở 
lớp lung tung.

Quán triệt và vận dụng tư 
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về huấn luyện cán bộ, trong 
suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta đã luôn đặc biệt 
quan tâm đến xây dựng đội ngũ 
cán bộ, và coi công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ là một khâu 
quyết định đến chất lượng đội 
ngũ cán bộ. Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIII về 
công tác cán bộ đã đề ra nhiệm 
vụ, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ trong giai đoạn cách 
mạng mới, gồm các nội dung: 
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng đối với từng loại cán bộ; 
nội dung đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ; phương thức đào tạo, bồi 
dưỡng và kiện toàn hệ thống 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngày 
26/5/2014, Bộ Chính trị khóa 
XI đã ban hành Nghị quyết số 
32-NQ/TW 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 xác định rõ mục tiêu: 
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.

Trên cơ sở quán triệt và vận 
dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và của Đảng ta về 
công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, trong những năm qua 
Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tỉnh Bắc Ninh đã luôn chủ 
động xây dựng kế hoạch, tổ 
chức thực hiện và phối hợp với 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
các huyện, thành phố, thị xã, 

các đoàn thể, tổ chức chính 
trị - xã hội trong tỉnh triển khai 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ. Thực hiện kế hoạch đã 
được Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê 
duyệt hàng năm, Trường đã tích 
cực chỉ đạo tổ chức triển khai 
đồng bộ một số nhiệm vụ, giải 
pháp cơ bản về công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những 
kết quả trong công tác đào tạo, 
bồi dưỡng đã góp phần quan 
trọng vào xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ từ 
tỉnh đến cơ sở.

Để tiếp tục nâng cao chất 
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ trong thời kỳ đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của tỉnh, nhiệm vụ đặt 
ra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện của Trường 
cần phải làm tốt một số nhiệm 
vụ và giải pháp sau:

Một là, công tác xây dựng 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
phải trên cơ sở rà soát, thống 
kê, tổng hợp nguồn đào tạo, bồi 
dưỡng và căn cứ vào nhu cầu 
trong phạm vi, đối tượng đào 
tạo của tỉnh để xây dựng đảm 
bảo bám sát mục tiêu, yêu cầu 
công tác cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp của tỉnh, phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ của các địa 
phương, đơn vị và nhu cầu của 
người học.

Hai là, tiếp tục đổi mới và 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
giảng viên. Tập trung cho việc 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ 
giảng viên không chỉ có kiến 
thức chuyên sâu, chuyên ngành, 
mà còn phải giàu kinh nghiệm 
thực tiễn, có kỹ năng, phương 
pháp, kinh nghiệm trong giảng 
dạy, nhất là các phương pháp 
giảng dạy hiện đại, các phương 
pháp giảng dạy tích cực…Đồng 
thời, lãnh đạo Trường cần tiếp 
tục tham mưu tích cực cho Tỉnh 
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ủy, UBND tỉnh trong việc xây 
dựng cơ cấu đội ngũ giảng 
viên kiêm chức, các chuyên 
gia đầu ngành trong các lĩnh 
vực để đáp ứng yêu cầu đào 
tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu 
các chức danh. Bên cạnh đó, 
tiếp tục đề xuất công tác luân 
chuyển và đưa cán bộ, giảng 
viên của Trường đi thực tế ở 
cơ sở.

Ba là, nâng cao hơn nữa 
chất lượng và kết quả đào tạo, 
bồi dưỡng theo hướng thực 
chất và hiệu quả, tránh hình 
thức. Cần phải tiếp tục đổi mới 
công tác tuyển chọn đối tượng 
học và quy mô mở các lớp đào 
tạo, nhất là các lớp bồi dưỡng. 
Yêu cầu quy mô lớp học phải 
đảm bảo hợp lý, không nên 
quá đông và phải phù hợp 
với điều kiện về đội ngũ giảng 
viên giảng dạy và điều kiện cơ 
sở vật chất. Đồng thời, Trường 
cần tăng cường hơn nữa công 
tác phối hợp quản lý học viên 
chặt chẽ, gắn trách nhiệm của 
giảng viên và chủ nhiệm lớp.

Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh là mỗi cán bộ, 
giảng viên của Trường luôn 
phải tích cực học tập, nghiên 
cứu nội dung trong tư tưởng 
của Người trên từng lĩnh vực, 
công việc và chức trách, 
nhiệm vụ được giao. Đồng 
thời, mỗi giảng viên cần phải 
tích cực trong việc vận dụng 
một cách sáng tạo, cụ thể 
những giá trị trong tư tưởng 
của Người về huấn luyện cán 
bộ, nhằm không ngừng nâng 
cao trình độ về chuyên môn, 
kỹ năng, phương pháp giảng 
dạy, góp phần vào nâng cao 
chất lượng, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ của tỉnh trong giai đoạn 
hiện nay./.

nên càng đòi hỏi cao hơn đối 
với người giảng viên cả về trình 
độ chuyên môn cũng như sự 
gương mẫu về phẩm chất đạo 
đức cách mạng, nhằm nâng 
cao sức thuyết phục của các 
bài giảng lý luận chính trị và tạo 
sự lan tỏa đến các học viên. 
Vì vậy, trong những năm qua, 
Đảng ủy, Lãnh đạo Trường luôn 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác giáo dục đạo đức cho đội 
ngũ giảng viên, mà trước hết là 
việc phát huy tinh thần tự giác, 
chủ động để các giảng viên 
tự mình rèn luyện, tu dưỡng, 
thông qua các hoạt động thực 
tiễn là giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học và các hoạt động 
khác của Trường. Các nhà kinh 
điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin 
nhấn mạnh rằng chỉ bằng lao 
động, con người mới có thể đạt 
được sự hoàn thiện. Vì vậy, việc 
tự giáo dục chỉ có ý nghĩa khi nó 
gắn liền với hoạt động của con 
người trong thực hiện các nhiệm 
vụ của họ. Người ta không thể 
hoàn thiện mình chỉ ở trong đầu, 
chỉ trong ý tưởng. Sự hoàn thiện 
nhân cách, phát triển của giá trị 
đạo đức đòi hỏi phải được thực 
hiện thông qua hoạt động thực 
tiễn, được kiểm tra đánh giá qua 
kết quả thực tiễn. Sự nhu nhược, 
cách tu dưỡng xa rời thực tiễn sẽ 
dẫn con người tới sự buông xuôi 
về đạo đức, thoái hóa trong lối 
sống… Chính vì vậy, cùng với 
việc không ngừng học tập, rèn 
luyện nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, các giảng viên 
Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ phải không ngừng trau dồi 
đạo đức cách mạng để thực sự 
là những tấm gương sáng về 
đạo đức cách mạng. Đồng thời, 

bằng thực tiễn kiểm nghiệm 
trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ được giao…

Giá trị lý luận và thực tiễn 
cũng như sức sống của tư 
tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 
cách mạng chính là ở thực tiễn 
không ngừng phát triển. Do 
đó, việc giáo dục, tuyên truyền 
những phẩm chất đạo đức cách 
mạng theo tư tưởng của Người 
chỉ thực sự sinh động, có hiệu 
quả cao khi bám sát những 
yêu cầu thực tiễn của công 
cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Bắc Ninh vô cùng vinh 
dự và tự hào được Bác Hồ đặc 
biệt quan tâm và đã về thăm 18 
lần, nhiều nhất so với các tỉnh, 
địa phương trên cả nước. Phát 
huy truyền thống của vùng đất 
văn hiến, cách mạng. Đảng 
bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp 
tục đoàn kết, thống nhất, luôn 
thấm nhuần sâu sắc những lời 
căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh để không ngừng phấn 
đấu, vươn lên trong sự nghiệp 
xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày 
càng giàu đẹp, văn minh như 
Bác Hồ từng mong muốn./.

Chú thích: 
(1). ĐCSVN - Văn kiện Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr.185. 

(2). Hồ Chí Minh Toàn tập, 
Tập 1, NXB CTQG 1995, tr. 236.

(3). SĐD Tập 5 tr. 644;
(4). SĐD Tập 4 tr. 94;
(5). SĐD Tập 12 tr. 558;
(6). Hồ Chí Minh: Toàn tập, 

Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, 
H.2011, t.14; tr.747.

Lời căn dặn của Chủ tịch...
(Tiếp theo trang 4)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu 
biểu cho tinh thần suốt đời hy sinh phấn 
đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải 

phóng con người. Tư tưởng về giải phóng và xây 
dựng con người, coi con người là nhân tố quyết 
định thành công đối với sự nghiệp cách mạng đã 
được quán xuyến trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng và được thực hiện thành công trong suốt 
quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng 
lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành và giữ 
chính quyền cách mạng, trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở 
nước ta.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng CNXH 
ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế 
phổ biến là nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ 
tư bản chủ nghĩa là sự nghiệp vô cùng khó khăn, 
phức tạp. Đó thực sự là một cuộc cách mạng to 
lớn và sâu sắc. Vì vậy, cuộc cách mạng đó phải 
được tiến hành toàn diện, vững chắc, bao gồm 
một quá trình xây dựng chế độ mới gắn liền với 
xây dựng nền kinh tế mới, nền văn hóa mới, con 
người mới xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi 
cả thiên nhiên, làm cho xã hội không còn người 
bóc lột người, không còn đói rét, mọi người đều 
được ấm no và hạnh phúc”(1). Theo Người, để 
thực hiện được sự nghiệp vẻ vang đó, vấn đề 
xây dựng con người có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Bởi, con người vừa là động lực của sự 
phát triển, vừa là mục tiêu của cách mạng, mục 
tiêu phục vụ của mọi hoạt động xã hội, mọi tổ 
chức quân - dân - chính - Đảng.

Chính vì vậy, Bác luôn luôn quan tâm đến 
việc xây dựng cuộc sống của mỗi con người, 
nhất là những người lao động, đồng bào các dân 
tộc và các cháu thiếu niên, nhi đồng. Người chỉ 

rõ: “Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa 
xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao 
động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có 
công ăn việc làm, được ấm no và sống một cuộc 
đời hạnh phúc”(2)… “Chủ nghĩa xã hội nghĩa là 
tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, 
con cháu chúng ta ngày càng sung sướng”(3). 
Điều đó có nghĩa là, CNXH ở nước ta cần phải 
đạt tới mục tiêu duy nhất vì cuộc sống của con 
người, vì hạnh phúc thật sự của con người, 
cho tất cả mọi người. Mục tiêu đó là lý tưởng 
cao đẹp đầy sức thuyết phục, đã thôi thúc mọi 
người hăng hái tham gia lao động sản xuất, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển thành các 
phong trào cách mạng thu được nhiều thắng 
lợi rực rỡ trong những năm miền Bắc vừa chiến 
đấu vừa xây dựng CNXH mà đến nay vẫn còn 
nguyên giá trị trong sự nghiệp đổi mới đất nước 
theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”.

Có được phong trào cách mạng rộng lớn thu 
hút đông đảo quần chúng tham gia như vậy chính 
là nhờ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm 
đến cái chung toàn cục của cách mạng, đồng 
thời chăm lo chu đáo đối với những con người cụ 
thể thuộc các giai cấp, các tầng lớp, cả cụ già và 
trẻ thơ, cả những người tàn tật, cô đơn v.v… Mỗi 
khi tới thăm các nhà máy xí nghiệp, đơn vị quân 
đội, Bác thường quan tâm đến lợi ích của mọi 
người cả về vật chất và tinh thần, quan tâm đến 
điều kiện sinh hoạt, cung cách làm ăn, hiệu quả 
kinh tế. Người chỉ rõ: “Dân chỉ biết rõ giá trị của 
tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc 
đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay:

1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có 
mặc; 3. Làm cho dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân 
có học hành.

Người dạy cán bộ: “Việc gì lợi cho dân, ta phải 
hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết 
sức tránh” (5). Như vậy, đối với Bác, việc quan 

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh 
về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa

ThS. NGÔ XUÂN DŨNG
Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính -Tư liệu
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tâm đến lợi ích của con người, vì dân, vì sự tiến 
bộ của xã hội chính là tạo ra động lực vô cùng 
to lớn cho sự nghiệp chung, là yếu tố quan trọng 
thúc đẩy con người hoạt động và tự giác đóng 
góp sức mình vào công cuộc xây dựng CNXH.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tầm 
quan trọng về lợi ích của dân, đồng thời luôn 
nghiêm khắc phê phán chủ nghĩa cá nhân và 
các hiện tượng vi phạm quyền lợi của nhân dân 
như tệ nạn tham ô, tham nhũng. Người coi đó 
là những việc làm đi ngược lại bản chất ưu việt 
của CNXH, một thứ bệnh nguy hiểm của một 
Đảng cầm quyền. Người đòi hỏi cán bộ phải hết 
lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân: “Chúng ta 
phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ 
toàn quốc đến các làng, đều là công bộc của 
dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ 
không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới 
quyền thống trị của Pháp, Nhật” (6)… “Phải làm 
cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân 
tiếc, chớ vác mặt làm quan cách mạng cho dân 
ghét, dân khinh, dân không ủng hộ” (7). Mặt khác, 
Người luôn chú trọng thực hiện đầy đủ quyền 
làm chủ của nhân dân và thường xuyên căn dặn 
mọi cán bộ phải có sáng kiến để phát huy quyền 
dân chủ của mọi người, tạo điều kiện cho nhân 
dân dám nói dám làm, tích cực sáng tạo tham 
gia vào các công việc kiến thiết đất nước theo 
định hướng XHCN. Người nói: “Nước ta là nước 
dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu 
quyền hạn đều của dân. Công cuộc đổi mới, xây 
dựng là trách nhiệm của dân… Nói tóm lại, quyền 
hành và lực lượng đều ở nơi dân” (8).

“Muốn xây dựng CNXH, trước hết phải có 
con người XHCN”, đây là một chân lý đã được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát. Trong đó, nhân 
tố con người đứng ở vị trí trung tâm, phải được 
phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, 
hạnh phúc. Theo Người, quần chúng là người 
sáng tạo ra lịch: “Chủ nghĩa xã hội chỉ có thể 
xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao 
động sáng tạo của hàng chục triệu người” (9). Vì 
vậy, để quần chúng nhân dân làm tròn sứ mệnh 
lịch sử của mình, sáng tạo ra xã hội mới - xã 
hội XHCN, thì Đảng, Nhà nước phải có chiến 
lược xây dựng con người toàn diện. Đồng thời, 
mỗi người còn phải biết tự tu dưỡng rèn luyện 
thông qua hoạt động thực tiễn của các phong 
trào thi đua XHCN. Đó là mối quan hệ biện 
chứng nhân quả thuộc bản chất nhân đạo, nhân 
văn của CNXH. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ 

chiến lược xây dựng con người mới XHCN là cả 
một quá trình lâu dài, kiên trì, bền bỉ tiến hành 
đồng thời với các lĩnh vực hoạt động xã hội khác, 
không thể chờ xây dựng xong CNXH để có con 
người XHCN, cũng không thể chờ có con người 
XHCN rồi mới xây dựng CNXH.

Nội dung xây dựng con người mới XHCN theo 
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm 
nhiều mặt: phẩm chất chính trị và đạo đức cách 
mạng, trí tuệ và tài năng, phong cách và hoạt 
động, trong đó phẩm chất chính trị là cái gốc 
của người cách mạng. Người khẳng định: “Quân 
sự mà không có chính trị như cây không có gốc, 
vô dụng lại vô hại” (10). Phẩm chất chính trị của 
người cách mạng theo quan điểm của Bác, trước 
hết là sự thấm nhuần lý tưởng XHCN và sự hy 
sinh phấn đấu quên mình cho mục tiêu, lý tưởng 
XHCN; có tinh thần yêu nước, thương dân, hết 
lòng phục vụ nhân dân. Người chỉ dẫn: “Những 
người cộng sản chúng ta không một phút nào 
được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu 
cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa 
xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và 
trên toàn thế giới” (11). Để không ngừng nâng cao 
phẩm chất chính trị, Người còn đòi hỏi mọi cán 
bộ, đảng viên và toàn dân phải thường xuyên 
học tập lý luận chính trị để mở mang tư duy, 
định hướng hành động đúng đắn, hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ. Người nói: “Có kinh nghiệm 
mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, 
một mắt mờ. Những anh em đó, cần phải nghiên 
cứu thêm lý luận, mới trở thành người cán bộ 
hoàn toàn” (12). Cách học tập lý luận theo Người 
là: “Học tập chủ nghĩa Mác -Lênin là học tập cái 
tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối 
với bản thân mình… Học để mà làm. Lý luận đi 
đôi với thực tiễn” (13), thông qua học tập để xây 
dựng sức mạnh chính trị -tinh thần to lớn, vững 
chắc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
cách mạng.

 Cùng với việc coi trọng xây dựng phẩm chất 
chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt 
quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng 
của con người mới. Đạo đức đó luôn được thể 
hiện ở tư tưởng, tình cảm, hành vi hướng tới cái 
thiện, cái tốt, gạt bỏ cái xấu, cái ác, hết lòng 
phụng sự Tổ quốc, nhân dân và nhân loại cần 
lao. Người nói: “Sức có mạnh mới gánh được 
nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có 
đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn 
thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” (14). 
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Theo Người, cốt lõi của đạo đức cách mạng là 
“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Có cần, 
kiệm mới tích lũy được của cải, vật chất để xây 
dựng CNXH; có chí công, vô tư thì đầu óc mới 
sáng suốt để làm những việc ích nước, lợi dân. 
Ý thức được tầm quan trọng của đạo đức, Người 
luôn căn dặn cán bộ, đảng viên dù hoạt động ở 
lĩnh vực nào, trên bất cứ cương vị công tác nào 
cũng phải chú ý rèn luyện đạo đức thường xuyên. 
Đặc biệt, đối với những cán bộ chủ chốt giữ nhiều 
trọng trách quan trọng trong bộ máy Đảng và 
Nhà nước, càng phải tăng cường tu dưỡng đạo 
đức cách mạng để “xứng đáng là người lãnh đạo, 
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trong khi đề cao vai trò của yếu tố chính trị 
và đạo đức con người mới XHCN, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh không bao giờ xem thường trí tuệ và tài 
năng. Quan điểm nhất quán của Người về xây 
dựng con người mới XHCN là phải vừa “hồng” 
vừa “chuyên” thì mới đảm đương được nhiệm vụ 
xây dựng CNXH. Điều đó có nghĩa là, con người 
mới phải có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức 
cách mạng và năng lực công tác được thể hiện 
ở chất lượng công việc, chất lượng hoàn thành 
nhiệm vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự 
nghiệp “trồng người”. Người nói: “Vì lợi ích mười 
năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải 
trồng người”. Trước lúc đi xa, Người còn căn dặn 
Đảng ta phải chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, đào 
tạo họ thành những người kế tục xứng đáng sự 
nghiệp cách mạng XHCN.

Để xây dựng con người phát triển bền vững, 
Bác luôn nhấn mạnh đến công tác giáo dục và 
quá trình tự giáo dục, rèn luyện của mỗi người 
theo phương châm “học phải đi đôi với hành”, 
với mục đích: “Học để làm việc, làm người, làm 
cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và 
nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” (15). Giáo dục 
và học tập theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải toàn 
diện: “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú 
trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và 
sản xuất” (16).

Trong hệ thống phương pháp giáo dục của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt quan tâm 
đến phương pháp nêu gương và nhân điển hình 
tiên tiến. Bản thân Người luôn làm gương trước 
cho mọi người noi theo. Người nói: “Lấy gương 
người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn 
nhau là một trong những cách tốt nhất để xây 

dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, 
xây dựng con người mới, cuộc sống mới” (17).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người 
mới XHCN là vấn đề lớn, với nội dung phong 
phú, mang đậm tính nhân văn và thực sự có 
ý nghĩa sâu sắc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 hiện 
nay là một trong những yêu cầu có tính cấp 
thiết. Vì vậy, mỗi tổ chức đảng và đảng viên nói 
chung cũng như ở Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tỉnh Bắc Ninh phải luôn xác định đây vừa 
là trách nhiệm, đồng thời cũng là tình cảm để 
góp phần làm cho giá trị to lớn của tư tưởng Hồ 
Chí Minh, tư tưởng của Người về xây dựng con 
người mới XHCN ngày càng được nhân rộng, 
lan tỏa và trở thành thói quen, nếp sống trong 
sinh hoạt văn hóa hàng ngày trong cộng đồng 
và xã hội. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 
Đặc biệt là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, 
vừa “hồng” vừa “chuyên” như Bác Hồ kính yêu 
đã dạy./.

Chú thích: 
(1). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr447.
(2). Sđd, tập 10, tr. 17.     
(3). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.317.
(4). (5). (6). (7). Sđd, tập 4, 1995, tr.152, 56-

57, 101.
(8). (12). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.698, 234.
(9). Hồ Chí Minh: Về cách mạng xã hội chủ 

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1976, tr.30.

(10). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.318. 

(11). Sđd, tập 11, 1996, tr.372.
(13). (14). Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.292, 283.
(15). Sđd, tập 5, 1995, tr.684.
(16). Sđd, tập 10, 1996, tr.190.
(17). Sđd, tập 12, 1996, tr.558.
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Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những 
giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của 
Người, được thể hiện trong công việc, 
ứng xử gần gũi và tự nhiên, có sức hút, 

cảm hóa kỳ diệu, đó là những giá trị, mang 
đậm dấu ấn của Hồ Chí Minh - một nhân cách 
lớn, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng, nhân 
văn. Đó là phong cách của một vĩ nhân, một 
chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, một nhà văn hóa lớn.

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong 
mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo 
thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa 
học, đạo đức và thẩm mỹ. Phong cách Hồ Chí 
Minh gồm những điểm nổi bật sau:

Phong cách tư duy khoa học, cách mạng, 
hiện đại, độc lập, tự chủ, sáng tạo, hài hòa, 
uyển chuyển, có lý có tình;

Phong cách làm việc của Người thể hiện 
rõ tư tưởng dân chủ, tuân thủ nguyên tắc tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ 
trách, không độc đoán chuyên quyền, luôn 
thường xuyên tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát 
cụ thể; luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa 
vào dân, gắn bó với nhân dân và luôn thể hiện 
sự nêu gương của người cán bộ đảng viên. 
Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh thể 
hiện rõ tính khoa học, khách quan, trung thực 
và đổi mới;

Phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh luôn 
ngắn gọn, giản dị, cô đọng, hàm súc, trong 
sáng, có lượng thông tin cao, sinh động, luôn 
biến hóa, nhất quán mà đa dạng;

Phong cách ứng xử của Người luôn khiêm 
tốn, nhã nhặn, lịch thiệp nhưng chân tình, 
nồng hậu, tự nhiên và rất linh động, chủ động, 
biến hóa; Chủ tịch Hồ Chí Minh có một phong 
cách sống rất mực giản dị, thanh cao, đạm 
bạc trong đời sống vật chất nhưng lại vô cùng 
phong phú về những giá trị đạo đức - tinh 

thần, chứa chan tình yêu thương con người, 
yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp… 
với những rung động, nhạy cảm của một tâm 
hồn nghệ sĩ, sống cần, kiệm, liêm, chính, hài 
hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông - 
Tây và tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với 
thiên nhiên.

Trong thời gian qua, đội ngũ giảng viên 
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - với vai trò 
là những người trực tiếp tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng công tác 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan 
Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, góp 
phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” của tỉnh, hơn 
ai hết đội ngũ giảng viên phải học tập, rèn 
luyện và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, 
nhưng đồng thời phải vận dụng để chuyển tải 
phong cách của Người đến học viên trong quá 
trình giảng dạy của mình. Vì vậy, người giảng 
viên cần thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

Một là, giảng viên phải tích cực nghiên 
cứu, học tập để nắm vững, hiểu rõ nội dung 
và giá trị cốt lõi của phong cách Hồ Chí Minh 
để từ đó xác định cụ thể định hướng rèn luyện 
cho mình. Sau khi nắm vững nội dung và có 
định hướng rõ ràng, mỗi giảng viên cần phải 
xây dựng được kế hoạch, chương trình hành 
động riêng gắn với các việc làm cụ thể, thiết 
thực để rèn luyện tác phong tư duy, làm việc, 
ứng xử, giao tiếp của mình trong công tác và 
trong đời sống theo phong cách của Hồ Chí 
Minh. Việc rèn luyện phong cách Hồ Chí Minh 
cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu 
dài đi đôi với quá trình đẩy mạnh tự phê bình 
và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những 
biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối 
sống, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị 
và trong xã hội.

Xây dựng và rèn luyện phong cách đội ngũ giảng viên 
ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh 

theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh
ThS. NGUYỄN VĂN HOÀN

Phó Trưởng phòng Quản lý ĐT, BD, NCKH
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Hai là, với phong cách làm việc và phong 
cách ứng xử đòi hỏi mỗi giảng viên phải rèn 
luyện tác phong đĩnh đạc, ứng xử, giao tiếp 
với học viên một cách có văn hóa, lịch sự, tôn 
trọng người học, không sách nhiễu, không 
gây phiền hà cho học viên. Giảng viên phải 
chuẩn bị bài giảng nghiêm túc, chu đáo trước 
khi lên lớp; khi lên lớp phải thực hiện đúng 
phong cách sư phạm, chấp hành nghiêm 
chỉnh nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, 
kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu 
cực trong dạy và học. Trong quan hệ với 
đồng chí, đồng nghiệp cần chân thành, trung 
thực, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, giữ gìn 
đoàn kết, thống nhất trong tập thể, gần gũi 
với nhân dân nơi cư trú, xây dựng gia đình 
văn hóa, góp phần xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư…

Ba là, với phong cách tư duy đòi hỏi mỗi 
giảng viên phải luôn tích cực, chủ động trong 
tự học tập, nghiên cứu lý luận, chủ trương 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
tăng cường cập nhật kiến thức thực tế nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình. 
Ngoài ra, bản thân mỗi giảng viên cũng cần 
chủ động tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới phương 
pháp giảng dạy và mạnh dạn vận dụng vào 
bài giảng một cách hợp lý, sinh động giúp 
học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhất là giúp học 
viên biết cách thực hiện trên thực tế các nội 
dung bài giảng - đó cũng là một trong những 
nguyên tắc cơ bản trong giảng dạy lý luận 
chính trị: lý luận gắn liền với thực tiễn.

Bốn là, với phong cách diễn đạt đòi hỏi mỗi 
giảng viên phải rèn luyện ngữ pháp, mở rộng 
vốn từ vựng để diễn đạt làm sao cho giản dị, 
dễ hiểu nhất với đối tượng học viên có trình 
độ học vấn đa dạng. Đồng thời ngôn ngữ diễn 
đạt của người giảng viên cần chuẩn mực, 
không cầu kỳ, hoa lệ nhưng đồng thời không 
được bỗ bã, dung tục. Từ ngữ người giảng 
viên lựa chọn để diễn đạt phải trong sáng, rõ 
ràng, không lạm dụng thuật ngữ, từ Hán Việt 
không cần thiết.

Năm là, học tập, vận dụng phong cách làm 
việc của Bác, mỗi giảng viên trước hết cần 
tuân thủ nghiêm túc giờ giấc lao động, không 
đi muộn, về sớm, không lên lớp trễ giờ. Trong 
giảng dạy, quản lý học viên, phải xây dựng 
bầu không khí dân chủ trong lớp học, trường 
học; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của học 

viên, kịp thời giải đáp các thắc mắc và giải 
quyết các vấn đề chính đáng của học viên 
theo thẩm quyền được giao.

Bên cạnh những đòi hỏi trên để mỗi giảng 
viên tích cực trong quá trình học tập, rèn luyện 
và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, Trường 
cần tạo điều kiện, khuyến khích và áp dụng 
một số biện pháp thúc đẩy, cụ thể như:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng học 
tập, rèn luyện và làm theo phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với hoạt động kiểm điểm đánh giá 
đảng viên, viên chức hàng năm của cơ quan, 
đơn vị. Hệ thống các tiêu chí phải toàn diện, 
khoa học, khách quan, rõ ràng, cụ thể hóa 
những tiêu chí chung cho phù hợp với đặc 
thù của giảng viên trường chính trị để làm rõ 
phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và 
hiệu quả công tác của từng đảng viên, giảng 
viên. Trên cơ sở đánh giá đúng để xem xét, 
bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ về phẩm chất và năng lực, đồng thời 
có cơ chế thưởng, phạt xứng đáng.

Thứ hai, Trường cần tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát đảng viên, viên chức, giảng 
viên trong thực thi nhiệm vụ để đảm bảo kỷ 
luật, kỷ cương. Tiếp tục định kỳ tổ chức lấy 
ý kiến phản hồi từ học viên để đánh giá chất 
lượng giảng dạy của từng giảng viên. Trên cơ 
sở kết quả kiểm tra, giám sát và ý kiến học 
viên sẽ giúp giảng viên tự hoàn thiện mình 
và giúp Lãnh đạo Trường đề ra những biện 
pháp hữu hiệu trong quản lý và nâng cao chất 
lượng dạy và học.

Thứ ba, hàng năm thông qua hoạt động sơ 
kết, tổng kết công tác chuyên môn, công tác 
đảng hoặc sơ kết, tổng kết theo chuyên đề, 
Đảng ủy, cấp ủy chi bộ và các đơn vị khoa, 
phòng, nhà trường cần chỉ rõ những mặt đã 
làm được để phát huy, những mặt chưa làm 
được phải khắc phục của mỗi cán bộ, viên 
chức, giảng viên trong học tập, làm theo 
phong cách Hồ Chí Minh vận dụng vào vị trí 
việc làm của mỗi người.

Thứ tư, thường xuyên, định kỳ tổ chức các 
buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề trong nhà 
trường; tăng cường các chương trình học tập, 
giao lưu với trường chính trị các tỉnh bạn để 
giảng viên có điều kiện trao đổi, thảo luận, 

(Xem tiếp trang 46)



15

H

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng 
việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả 
cuộc đời của Người - vị lãnh tụ kính yêu 
của dân tộc Việt Nam là tấm gương mẫu 

mực về sự tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. 
Quan điểm, tư tưởng về nêu gương của Người là 
chỉ dẫn, là động lực tinh thần to lớn, một giá trị 
nhân văn trong chuẩn mực đạo đức của người 
chiến sĩ cách mạng, nhất là lãnh đạo cấp cao, 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ Trung ương 
đến địa phương cơ sở.

Nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là 
một phương thức lãnh đạo của Đảng, là giá trị 
đạo đức mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thấm 
đẫm đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, bằng 
những hành động, việc làm và sự hy sinh của 
những cán bộ, đảng viên trung kiên đã nêu tấm 
gương sáng cho quần chúng noi theo đứng lên 
giành độc lập dân tộc. Ngày nay trong điều kiện 
đất nước được độc lập đi lên chủ nghĩa xã hội sự 
nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên lại càng 
có vai trò ý nghĩa quan trọng. Trong những năm 
qua, nhờ có những chủ trương, quy định đúng 
đắn, kịp thời về nêu gương nên ý thức, trách 
nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được 
nâng lên. Việc thực hiện các chủ trương, quy định 
nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đó là Quy 
định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XI về những điều đảng viên không 
được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí 
thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; 
Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường 
vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc 
Hội nghị TW 8 khóa XII thông qua Quy định số 

08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định 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” là sự cần 
thiết, cấp bách để xây dựng Đảng ta là đạo đức 
là văn minh.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tâm huyết nói về 
sự gương mẫu, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên 
hạ”,… để nói về người đầy tớ công bộc của 
dân. Người cho rằng, cán bộ đảng viên phải là: 
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “cán 
bộ đảng viên không được kêu đói khi dân chưa 
no”… chân lý ấy chính là tấm gương sáng cho 
quần chúng học tập và noi theo.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương có 
một vai trò to lớn và là một giá trị nhân văn trong 
chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu. Người cho rằng: 
“Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều 
giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống 
còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 
truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những 
người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn 
nhân dân, mình phải làm mực thước cho người 
ta bắt chước” (1). Vì thế, Người đòi hỏi mỗi cán 
bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm 
tự tu dưỡng tốt, mà còn phải làm gương trong 
công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, luôn 
nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Nói miệng 
ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng 
chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự 
mình phải cần và kiệm trước đã. Trước hết, mình 
phải làm gương, gắng làm gương trong anh em, 
và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. 
Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và 
văn hóa. Không có gì là khó. Khó như cách mạng 
mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm 

Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách 
nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 

đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
ThS. ĐẶNG HỒNG SaNG

Phó Trưởng khoa Dân vận
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được, ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta 
nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ 
ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công” (2).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Nêu gương là 
bản thân mình phải làm gương trong công việc 
từ nhỏ đến lớn, thường xuyên tự phê bình khắc 
phục những hạn chế thiếu sót của bản thân về 
mọi mặt, phải để cho quần chúng giám sát phê 
bình mình. Cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi 
với làm, đối lập với nói mà không làm là những 
người hứa suông, dân ta thường gọi là ông “hứa”, 
hoặc “nói một đằng,làm một nẻo”. Thực tế cho 
thấy, nếu một cán bộ, đảng viên “nói một đằng, 
làm một nẻo” thì trước con mắt của nhân dân, 
họ không còn là người đầy tớ của dân nữa, mà 
là “quan của dân”, “bề trên của dân” và họ lãnh 
đạo, chỉ đạo sẽ chẳng ai tin và nghe theo. Và 
thực chất, họ đã tự tước đi vai trò của người lãnh 
đạo. Muốn hướng dẫn nhân dân, làm cho dân 
tin, dân nghe mình phải làm “mực thước”, hay 
chính là nêu gương tốt, lan tỏa “hữu xạ tự nhiên 
hương” để mọi người bắt chước làm theo.

Đối với bản thân, không được tự mãn, kiêu 
ngạo mà luôn học tập, cầu tiến bộ, luôn tự kiểm 
điểm tự phê bình mình như là một nhu cầu tự 
nhiên của cuộc sống. Bác từng nói: “Ngày nào 
cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn, 
thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi sai 
lầm”, Người nói tiếp: “Người ta luôn luôn cần 
không khí để sống. Người cách mạng và đoàn 
thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình thiết 
tha như cần không khí” (3). “Rửa mặt” hàng ngày 
để phát huy ưu điểm, nhận ra khuyết điểm để 
sửa chữa. Đối với người phải có thái độ chân 
thành, khiêm tốn, thật thà, đoàn kết, và có tình 
thương yêu, bao dung, độ lượng. Đối với công 
việc luôn giữ nguyên tắc công tư phân minh, 
phải để việc công lên trước việc tư, đã nhận việc 
gì thì không sợ khó không sợ khổ phải tận tâm 
tận lực hoàn thành tốt, việc gì có lợi cho dân thì 
phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải 
hết sức tránh...

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương không 
chỉ hô khẩu hiệu, không chỉ nói miệng mà phải 
bằng hành động, việc làm. Người đặc biệt quan 
tâm đến “hành động”, do đó, muốn tiến hành 
tốt các nội dung nêu gương, cán bộ, đảng viên 
phải làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 
Đây là nguyên tắc trước hết, có vai trò cực kỳ 
quan trọng của việc nêu gương, nếu không sẽ 
làm mất uy tín cá nhân cũng như của tổ chức 

mình trước quần chúng. Chỉ có thống nhất giữa 
lời nói và việc làm thì người cán bộ, đảng viên, 
người đứng đầu mới xây dựng được sự tin yêu 
của nhân dân, đây là yêu cầu rất quan trọng 
trong lãnh đạo cách mạng. Cả cuộc đời hoạt 
động cách mạng đầy gian khổ hy sinh của Hồ 
Chí Minh là sự thống nhất trọn vẹn giữa nhận 
thức và hành động, giữa nói và làm; việc nêu 
gương tốt là hành động đạo đức cần có đối với 
người cách mạng.

Chúng ta còn nhớ, khi nước ta vừa giành 
được độc lập năm 1945, để giải quyết nạn đói 
đang hoành hành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu 
gọi đồng bào cả nước: “Vậy tôi đề nghị với đồng 
bào cả nước...: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi 
tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một 
bơ) để cứu dân nghèo” và Người nêu gương “tôi 
xin thực hành trước” rất nghiêm túc. Qua những 
câu chuyện được ghi lại cho thấy tư tưởng nói và 
làm của Người luôn rõ ràng, thống nhất dù trong 
hoàn cảnh khóa khăn nhất Người vẫn kiên trì 
làm cho đúng.

Để việc nêu gương đạt kết quả thực tế, Người 
chủ trương lấy gương người tốt, việc tốt để hằng 
ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách 
tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức 
cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống 
mới. Người thường xuyên quan tâm theo dõi 
những điển hình tiên tiến được phản ánh trên các 
báo trung ương, địa phương, ngành để tổng hợp 
và yêu cầu tìm cách nhân rộng. Năm 1969, trước 
khi đi xa, Bác góp ý cho các đồng chí Bộ Văn hóa 
tuyển chọn những gương tiêu biểu để xuất bản 
thành sách “Người tốt, Việc tốt”. Bác nhấn mạnh 
rằng cần nêu gương những người bình thường 
hằng ngày có những hành động bình thường mà 
anh hùng, xứng đáng được học tập, ai ai cũng 
có thể làm theo. Những ý kiến của Bác thật sâu 
sắc dùng những gương tốt đối với công việc bình 
thường để nêu gương giáo dục, đây chính là đặc 
sắc về tư tưởng nêu gương của Bác.

Thực hiện lời dạy của Bác và noi theo gương 
sáng của Người, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị 
(khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/
TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là 
Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy 

(Xem tiếp trang 42)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị 
lãnh tụ thiên tài và kính 
yêu của dân tộc Việt 
Nam, là Anh hùng giải 

phóng dân tộc, là danh nhân 
văn hóa thế giới. Tư tưởng và 
đạo đức của Người là sự kết 
tinh những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc và tinh hoa văn hóa 
nhân loại, là tài sản tinh thần 
vô giá của Đảng và nhân dân 
ta; trong hệ thống tư tưởng và 
đạo đức của Bác có tư tưởng về 
“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân 
dân, phát huy dân chủ, chăm lo 
đời sống nhân dân”. Đây là một 
bộ phận quan trọng trong hệ 
thống tư tưởng của Bác, tạo nên 
phong cách trọng dân, vì dân 
của Người. Đó không những là 
bài học, là chuẩn mực cho việc 
xây dựng phong cách người 
cán bộ, đảng viên mà còn bồi 
dưỡng nhân cách cho các thế 
hệ con người Việt Nam hôm 
nay và mai sau. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về tôn trọng nhân dân 
xuất phát từ những bài học lớn 
được rút ra từ lịch sử tư tưởng 
dân tộc, trong đó có tư tưởng 
của Nguyễn Trãi: “Đẩy thuyền 
cũng là dân, lật thuyền cũng 
là dân; lật thuyền mới biết sức 
dân như nước”. Sự ảnh hưởng 
của Học thuyết Mác - Lênin về: 
Cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng nhân dân, quần 
chúng nhân dân không chỉ là 
lực lượng sản xuất cơ bản của 

xã hội mà còn là người quyết 
định vận mệnh của lịch sử trong 
sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng 
đó đã được phát huy trong hai 
cuộc kháng chiến chống Thực 
dân Pháp và Đế quốc Mỹ, dân 
tộc ta đã làm nên những điều 
kỳ diệu được cả thế giới ngưỡng 
mộ. Trong thời bình, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng thì lịch sử tư 
tưởng của dân tộc và tư tưởng, 
đạo đức Hồ CHí Minh lại được 
vận dụng và phát huy trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
Quốc. Trong đó, mỗi cán bộ, 
đảng viên cần chú ý học tập tư 
tưởng, đạo đức của Bác về “Xây 

dựng ý thức tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời 
sống nhân dân”.

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 
Minh về “Xây dựng ý thức tôn 
trọng nhân dân, phát huy dân 
chủ, chăm lo đời sống nhân 
dân”. Tư tưởng đó thể hiện 
Phong cách trọng dân, vì dân 
của chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Phong cách trọng dân, vì dân 
của Bác là xuyên suốt, thống 
nhất và ngày nay nó vẫn còn 
nguyên giá trị, như một nguyên 
tắc, một quy luật tất yếu mà 
ngày nay chúng ta phải không 
ngừng học tập, tu dưỡng. Bước 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức 
tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 

của Nhân dân” đối với cán bộ, đảng viên hiện nay
ThS. LÊ CÔNG KHỞI
Khoa Xây dựng Đảng
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đầu, chúng tôi khái quát phong 
cách trọng dân, vì dân của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ở những khía 
cạnh cơ bản như sau.

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh coi trọng sức mạnh và trí 
tuệ của nhân dân.

Trong suốt cuộc đời làm 
cách mạng của mình, Hồ Chí 
Minh luôn coi trọng sức dân, 
luôn tâm niệm là lấy dân làm 
gốc. Người cho rằng, “…trong 
bầu trời không có gì quý bằng 
nhân dân. Trong thế giới không 
gì mạnh bằng lực lượng đoàn 
kết của Nhân dân”. Với Hồ Chí 
Minh, yêu dân, tin dân, dựa vào 
dân, sống đấu tranh vì hạnh 
phúc của Nhân dân là nguyên 
tắc tối cao. Nguyên tắc này 
vừa là sự nối tiếp truyền thống 
quý báu của dân tộc “nước lấy 
dân làm gốc”, “chở thuyền và 
lật thuyền cũng là dân”, đồng 
thời là sự quán triệt sâu sắc 
nguyên lý mácxit “cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng, chứ 
không phải của riêng một hai 
người”. Theo Hồ Chí Minh, “dân 
là chỗ dựa vững chắc của Đảng, 
là nguồn sức mạnh vô tận và 
vô địch của khối đại đoàn kết, 
quyết định thắng lợi của cách 
mạng; là nền, gốc và chủ thể 
của mặt trận”. Tin tưởng vào sức 
mạnh và trí tuệ của nhân dân là 
một trong những phẩm chất cơ 
bản của người cộng sản. Nhận 
thức được sức mạnh tất yếu 
của nhân dân, Hồ Chí Minh đã 
thường xuyên giáo dục cán bộ 
phải làm tốt công tác vận động 
nhân dân để chung sức, chung 
lòng xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Điều quan trọng là kiên 
trì giải thích cho dân hiểu trách 
nhiệm, quyền hạn và lợi ích 
của mình. Người lãnh đạo chân 
chính bao giờ và bất cứ việc gì 
cũng phải bàn bạc với dân, hỏi 
ý kiến và kinh nghiệm của dân, 

sao cho phù hợp với trình độ 
văn hóa, thói quen sinh hoạt, 
lòng ham ý muốn của dân. Xét 
cho cùng, mọi cái đều từ dân 
mà ra và trở về nơi dân. Để cho 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra mới là trọng dân. Bên 
cạnh việc trọng dụng sức mạnh 
của dân, Hồ Chí Minh còn biết 
trọng dụng nhân tài, xem hiền 
tài là nguyên khí quốc gia mà 
như người xưa có câu: “Nguy 
cơ lớn nhất đối với một đất 
nước là trong nước có người tài 
mà không biết, biết mà không 
dùng, dùng mà không tin”. Để 
kêu gọi, nhắn nhủ những người 
hiền tài ra giúp nước, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã viết bài “Tìm người 
tài đức” đăng báo Cứu quốc, số 
411, ra ngày 20/11/1946. Người 
nhấn mạnh: “Nước nhà cần phải 
kiến thiết. Kiến thiết cần phải có 
nhân tài. Các địa phương phải 
lập tức điều tra nơi nào có người 
tài đức, có thể làm được những 
việc ích nước lợi dân, thì phải 
báo cáo ngay cho Chính phủ 
biết”. Chính nhờ tấm lòng rộng 
mở, trọng dụng nhân tài, được 
thừa kế từ truyền thống lâu đời 
của dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã làm cho tầng lớp nhân 
sĩ, trí thức đem hết công sức của 
mình vào sự nghiệp cách mạng. 

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn tôn trọng, lắng nghe 
ý kiến của nhân dân và tôn 
trọng tinh thần dân chủ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
căn dặn: Trong điều kiện 
Đảng cầm quyền, phải ra sức 
thực hành dân chủ, thật sự tôn 
trọng quyền làm chủ của quần 
chúng, dân chủ về kinh tế, dân 
chủ về chính trị. Người nói “Có 
dân chủ mới làm cho cán bộ và 
quần chúng đề ra sáng kiến”, 
“Có dân chủ thì dân mới tin, 
mới dám nói, mới có sự sáng 
tạo”, do đó mới tạo nên động 

lực. Người còn khẳng định: 
“Nước ta là nước dân chủ. Bao 
nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao 
nhiêu quyền hạn đều của dân. 
Công việc đổi mới, xây dựng 
là trách nhiệm của dân. Sự 
nghiệp kháng chiến, kiến quốc 
là công việc của dân... Nói tóm 
lại, quyền hành và lực lượng 
đều ở nơi dân”. Vì vậy, phải 
thực hiện một nền dân chủ của 
nhân dân, đảm bảo lợi ích chính 
đáng của dân, dân chủ thực sự 
cho dân. Đồng thời cũng phải 
đề ra quyền lợi và nghĩa vụ rõ 
ràng cho mỗi công dân làm 
theo đúng Hiến pháp và pháp 
luật. Vì thế, Người không chỉ 
nhắc nhở cán bộ phải học dân, 
tin dân; mà Người còn nhắn 
nhủ nhân dân lựa chọn cán bộ 
xứng đáng đại diện cho quyền 
lợi của mình, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn là người “nói đi đôi với 
làm”, là người thực hành đường 
lối cách mạng vì nhân dân sâu 
sắc nhất, triệt để nhất. Người 
luôn là tấm gương sáng cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên noi theo 
về lắng nghe, tôn trọng ý kiến 
của nhân dân và tinh thần dân 
chủ trong mọi hoàn cảnh.

Thứ ba, luôn vì lợi ích của 
nhân dân, đấu tranh xóa bỏ 
những vi phạm đến lợi ích chung 
của nhân dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
vấn đề quan trọng bậc nhất là 
vấn đề lợi ích của người dân. 
Nếu lãnh đạo mang lại lợi ích 
thiết thực cho dân, sẽ làm cho 
dân tin Đảng, tin chế độ. Vì thế, 
theo Người, nguyên tắc chung 
của chính sách với dân là tạo 
sự hài hòa giữa ba lợi ích: Lợi 
ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi 
ích xã hội, trong đó, phải hết 
sức coi trọng lợi ích của người 
lao động chân chính. Điều tiết 
thu nhập hợp lý và phân chia 
công bằng lợi ích giữa các tầng 
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lớp nhân dân là việc làm có ý 
nghĩa nhằm củng cố niềm tin 
của nhân dân vào Đảng và 
Nhà nước. Muốn mang lại lợi 
ích thiết thực cho nhân dân, 
trước hết, phải có chính sách 
đúng. Cho nên, quan điểm của 
Bác là, tất cả đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước 
đều có ảnh hưởng trực tiếp đến 
dân, đều phải hướng vào dân 
và nhằm nâng cao đời sống 
của nhân dân. Trong Di chúc, 
Người cũng đã viết: Đảng cần 
phải có kế hoạch thật tốt để 
phát triển kinh tế và văn hóa, 
nhằm không ngừng nâng cao 
đời sống của nhân dân, mang 
lại lợi ích thiết thực cho nhân 
dân, là trọng dân. Mặt khác, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt 
lợi ích của nhân dân, của người 
lao động lên trên hết. Người 
nói: “Ngoài lợi ích của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao 
động, Đảng ta không có lợi ích 
gì khác”. Chính vì vậy, lợi ích 
của Đảng, của Nhà nước với 
lợi ích của nhân dân là thống 
nhất, đó là lợi ích của cả tập 
thể, của đông đảo quần chúng 
nhân dân lao động và của toàn 
xã hội. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh luôn nhắc nhở “Chúng ta 
phải hiểu rằng, các cơ quan 
của Chính phủ từ toàn quốc 
cho đến các làng đều là công 
bộc của dân, nghĩa là gánh vác 
việc chung cho dân, chứ không 
phải đè đầu dân như trong thời 
kỳ Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho 
dân, ta phải hết sức làm. Việc 
gì hại đến dân, ta phải hết sức 
tránh”. Cho nên, Người đã sớm 
cảnh báo căn bệnh xa dân, 
thậm chí hành dân của cán bộ, 
mà Người gọi là “lên mặt làm 
quan cách mạng”. Những thói 
tham ô, lãng phí, quan liêu hại 
đến sức lực tiền của của nhân 
dân đã bị Người lên án mạnh mẽ. 

Thứ tư, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
là người luôn quan tâm chăm lo 
đến cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn 
quan tâm, chăm lo đến cuộc 
sống của nhân dân. Người đã 
từng nói rằng: “Tôi chỉ có một 
sự ham muốn, ham muốn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ta ai cũng có cơm ăn, áo 
mặc, ai cũng được học hành 
…”(1). Khi nước nhà vừa giành 
được độc lập, Người nêu rõ 
quan điểm: “Chúng ta giành 
được tự do, độc lập rồi mà dân 
cứ chết đói, chết rét, thì tự do, 
độc lập cũng không làm gì. 
Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, 
của độc lập khi mà dân được 
ăn no, mặc đủ; chúng ta phải 
thực hiện ngay: Làm cho dân 
có ăn; Làm cho dân có mặc; 
Làm cho dân có chỗ ở; Làm 
cho dân được học hành”(2). Vì 
thế, Người nhấn mạnh: “Chính 
sách của Đảng và Chính phủ 
là phải hết sức chăm nom đến 
đời sống của nhân dân. Nếu 
dân đói, Đảng và Chính phủ 
có lỗi, nếu dân dốt là Đảng 
và Chính phủ có lỗi, nếu dân 
ốm là Đảng và Chính phủ có 
lỗi...”(3). Bước sang thời kỳ 
quá độ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Người nói rõ: “Mục đích 
của Chủ nghĩa xã hội là gì? Nói 
một cách giản đơn và dễ hiểu 
là: Không ngừng nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân, trước hết là nhân 
dân lao động”(4). Trước lúc 
đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vẫn đau đáu nỗi lòng về chăm 
lo cuộc sống của nhân dân, 
Người đã căn dặn toàn Đảng 
rằng: Đảng coi việc “làm đầy 
tớ” của nhân dân, phục vụ 
nhân dân, chăm lo cuộc sống 
vật chất, tinh thần của nhân 

dân là trách nhiệm, là vinh dự 
và niềm hạnh phúc.

Học tập tư tưởng, đạo đức 
của Bác về “Xây dựng ý thức 
tôn trọng nhân dân, phát huy 
dân chủ, chăm lo đời sống 
nhân dân” là một trong những 
việc làm thường xuyên của mỗi 
cán bộ, đảng viên hiện nay, 
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt ở các cấp, các ngành. Tuy 
nhiên, trong thực tế hiện nay 
có không ít cán bộ, đảng viên 
đã và đang xa rời dân chúng, 
có những việc làm thiếu gương 
mẫu làm ảnh hưởng lớn đến 
lòng tin của nhân dân vào 
Đảng và Nhà nước. Điều đó 
được thể hiện ở một số biểu 
hiện sau:

Biểu hiện thứ nhất: Một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên chưa coi trọng sức mạnh, 
trí tuệ, dân chủ và lắng nghe 
ý kiến của nhân dân đã dẫn 
đến những hậu quả đáng tiếc 
cho quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội.

Biểu hiện thứ hai: Một số 
cán bộ, đảng viên, cơ quan 
quản lý chưa coi trọng dân chủ 
và phát huy dân chủ trong xã 
hội; chưa thực sự tôn trọng và 
lắng nghe ý kiến của nhân dân 
dẫn đến tình trạng một bộ phận 
người dân trong xã hội bức xúc 
và có những hành động phản 
kháng lại chính quyền tạo nên 
những điểm nóng gây bất ổn 
về an ninh trật tự ở một số địa 
phương như trong thời gian 
qua đã xẩy ra. Từ thực tiễn đó, 
mỗi cán bộ, đảng viên chúng 
ta cần phải học tập tinh thần 
của Bác là luôn tôn trọng, lắng 
nghe ý kiến của nhân dân, để 
góp phần xây dựng đất nước 
phát triển bền vững và bảo vệ 
tổ quốc thân yêu của chúng ta.

(Xem tiếp trang 33)
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Để thực hiện Chương trình đào tạo Trung 
cấp lý luận chính trị - hành chính (điều 
chỉnh năm 2018), theo Quyết định số 
8008-QĐ/HVCTQG ngày 24/12/2018 

và Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG ngày 
26/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh (dưới đây viết tắt là 
Học viện) hướng dẫn thực hiện Chương trình 
đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành 
chính (dưới đây viết tắt là Chương trình) có 
hiệu quả, Trường Chính trị  Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai 
kịp thời và có điều chỉnh, bổ sung cần thiết 
cho phù hợp với điều kiện thực tế của Trường. 
Tác giả xin chia sẻ, trao đổi một số ý kiến 
xung quanh vấn đề này, nhằm bàn biện pháp 
khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá 
trình triển khai thực hiện.   

Khi nghiên cứu để triển khai thực hiện 
Chương trình, cho thấy: So với Chương trình, 
ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-
HVCTQG ngày 21/4/2014 đã được điều chỉnh 
năm 2016, theo Quyết định số 3136/QĐ-
HVCTQG ngày 14/7/2016 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chương 
trình (được điều chỉnh năm 2018) có những ưu 
điểm thể hiện một số điểm mới, như: Chương 
trình có bổ sung báo cáo chuyên đề “Quan 
điểm của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen 
thưởng” trong phần học “Đường lối, chính 
sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các 
lĩnh vực của đời sống xã hội” thay cho báo cáo 
thực tế và điều chỉnh số tiết giảng lý thuyết và 
thảo luận trên lớp ở một số phần học. Nhất 

là việc phân công đơn vị phụ trách giảng dạy 
đối với mỗi phần, hoặc tiểu phần học cho một 
khoa nhất định, thay vì phân công một khoa 
chủ trì và một số khoa phối hợp giảng dạy đối 
với một phần học, như trong hướng dẫn thực 
hiện Chương trình (điều chỉnh năm 2016). 
Những điều chỉnh và bổ sung đó, giúp cho 
việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, quản lý 
và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giảng 
viên được thuận lợi hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu 
trên, Chương trình (điều chỉnh năm 2018) 
vẫn còn chưa khắc phục một số bất cập trong 
Chương trình (điều chỉnh năm 2016), như:

Một là, về cách gọi tên các thành tố trong 
từng phần học: Chương trình, kết cấu, gồm 
bảy phần và được đánh thứ tự theo chữ số la 
Mã từ I đến VII. Trong khi đó, nhóm các nội 
dung được đánh thứ tự, là: I.1, I.2 trong phần 
I; II.1, II.2 trong phần II;  hay III.1, III.2 trong 
phần III và V.1, V.2, V.3 trong phần V cũng 
cũng đều là “phần” là chưa thực sự phù hợp.

Hai là, về phân bổ thời lượng thực hiện: 
Tổng thời lượng của Chương trình, là 1056 
tiết. Trong đó, phân bổ 744 tiết trên lớp, gồm 
giảng lý thuyết, thảo luận và thi hết phần học;  
312 tiết tự học, tự nghiên cứu. Tuy nhiên, thời 
lượng dành cho các hoạt động khác, như: khai 
giảng, bế giảng và công tác Đảng (đối với 
các lớp đào tạo theo hình thức chính quy) v.v. 
chưa được bố trí. Hơn nữa, số tiết dành cho 
học viên tự học, tự nghiên cứu không tương 
ứng với số tiết giảng lý thuyết và thảo luận của 
mỗi phần học. Mặt khác, việc bố trí số tiết thi 

Tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG 
ngày 24/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh về điều chỉnh chương trình đào tạo 
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

ThS. NGUYỄN CHÍ TẤN
Phó Hiệu trưởng
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hết phần học không đều nhau, trong khi đó, 
giá trị kết quả thi hết phần học (hay tiểu phần 
học) đều như nhau khi đánh giá kết quả học 
tập chung toàn khóa của học viên.

Ba là, về đánh giá kết quả các phần và tiểu 
phần: Nội dung, khối lượng kiến thức, số tiết 
thực hiện và tính chất của mỗi phần (hay tiểu 
phần - cách gọi của tác giả) là không đồng 
nhất nhưng kết quả đánh giá (điểm thi hết 
phần học) của các phần học hay tiểu phần 
lại không có sự phân biệt về hệ số trong tổng 
hợp kết quả điểm toàn khóa học.

Bốn là, việc bổ sung, giáo trình, tài liệu 
chưa kịp thời: Trong chương trình đào tạo đã 
bổ sung chuyên đề “Quan điểm của Đảng 
và Nhà nước về thi đua, khen thưởng” trong 
phần học “Đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời 
sống xã hội”. Tuy nhiên, giáo trình phục vụ 
giảng dạy và học tập phần học chưa kịp bổ 
sung hay có đề cương hướng dẫn soạn giảng.  

Để khắc phục những bất cập, hạn chế nêu 
trên, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh  đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với 
một số điều chỉnh, bổ sung cần thiết, bảo đảm 
về nội dung chương trình và tổng  lượng thời 
gian toàn khóa học; đồng thời phù hợp với điều 
kiện thực tế và thuận lợi trong tổ chức thực 
hiện của Trường hiện nay cũng như trong thời 
gian tới. Theo đó, Lãnh đạo Trường đã thống 
nhất triển khai thực hiện Chương trình (điều 
chỉnh năm 2018). Trong đó, có điều chỉnh, bổ 
sung và phân bổ lại thời lượng thực hiện ở một 
số nội dung, như sau:

Đối với Phần VII.1 - Nghiên cứu thực tế địa 
phương (hoặc ngành) và viết thu hoạch: Phân 
bổ thời lượng thực hiên, là 44 tiết, thay vì 54 
tiết, như hướng dẫn của Học viện. 

Đối với Phần.VII.2 - Ôn thi tốt nghiệp, thi 
tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa (khóa 
luận tốt nghiệp): Phân bổ thời lượng thực hiện, 
là 56 tiết. Trong đó, giảm 12 tiết trên lớp để bố 
trí thời lượng cho tổ chức thi, là 12 tiết. Đồng 
thời, tăng thời lượng tự nghiên cứu của học 
viên, là 26 tiết, thay vì 14 tiết. 

Đối với thi hết phần học, đều bố trí thời 
lượng, là 04 tiết cho mỗi phần học, thay cho 
việc chỉ bố 3 tiết đối với hầu hết các phần hay 

tiểu phần học, như hướng dẫn của Học viện.
Về thời lượng dành cho học viên tự học, tự 

nghiên cứu, được điều chỉnh giảm để bổ sung 
số tiết cho các hoạt động khác, như: khai  
giảng, bế giảng và chuẩn bị điều kiện phục vụ 
tốt nghiệp khóa học. Số tiết còn lại dành cho 
hoạt động này, được phân bổ  theo hướng tỷ 
lệ thuận với số tiết trên lớp của từng phần học.

Trên cơ sở số tiết dành cho thảo luận trên 
lớp, được phân bổ cụ thể, sát hợp với các bài, 
tạo thuận lợi cho phân công giảng viên duy trì 
và tổ chức thảo luận trên lớp.

Mặt khác, lãnh đạo Trường quyết định 
phân công nhiệm vụ giảng dạy và thực hiện 
các nhiệm vụ chuyên môn khác cho các 
khoa, phòng theo hướng phát huy có hiệu quả 
những lợi thế về năng lực chuyên môn và kinh 
nghiệm giảng dạy của cán bộ, giảng viên ở 
các khoa. 

Hơn nữa, việc chỉ đạo tổ chức tự học, tự 
nghiên cứu của học viên được thực hiện theo 
cách giao học viên chủ động đọc, nghiên cứu 
nội dung bài học trong giáo trình trước khi 
nghe giảng trên lớp và có nhiệm vụ ghi khái 
quát những nội dung của bài học cùng những 
vấn đề cần được giảng viên làm rõ hoặc nhấn 
mạnh khi giảng; giảng viên có trách nhiệm 
tiếp nhận và xử lý những vấn đề học viên đề 
nghị trong bản “thu hoạch” đó.

Đồng thời, để bảo đảm sự thuận lợi trong 
thực hiện Chương trình, thiết nghĩ, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần: Sớm sửa 
đổi, hiệu chỉnh bộ  Giáo trình Trung cấp Lý 
luận chính trị - hành chính hiện nay và ban 
hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng 
phù hợp với Chương trình đào tạo mới và có 
hướng dẫn thực hiện cụ thể, chi tiết.

Trên đây là một vài ý kiến xung quanh việc 
chỉ đạo thực hiện Chương trình đào tạo Trung 
cấp lý luận chính trị - hành chính (điều chỉnh 
năm 2018) xin được đề xuất với Học viện để 
xem xét, quyết định và trao đổi cùng đồng 
nghiệp trong các trường chính trị tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương với mong muốn 
góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác đào tạo trình độ lý luận chính trị của đội ngũ 
cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.
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Trong hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ của cả nước, trường chính 
trị cấp tỉnh có vai trò rất quan trọng. Là 
trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 

hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh, cũng là nơi hội 
tụ của đội ngũ trí thức được đào tạo chính quy, 
có hệ thống và chuyên sâu về lĩnh vực khoa học 
chính trị, trong đó đội ngũ trí thức trẻ đang là lực 
lượng đông đảo, chiếm đa số. Đây cũng được 
coi là nhân tố quyết định sự trưởng thành phát 
triển của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh hiện nay. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ 
cán bộ giảng viên nói chung, đội ngũ giảng viên 
trẻ, đảm bảo chất lượng, nhằm tiếp tục phát huy 
truyền thống tốt đẹp, xứng đáng với Trường vinh 
dự được mang tên đồng chí Tổng bí thư Nguyễn 
Văn Cừ, luôn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu 
dài của Trường. 

Hiện nay đội ngũ giảng viên của Trường có 
tổng số 32 giảng viên. Trong đó có 16 giảng 
viên tuổi đời dưới 35, chiếm khoảng 50%; có 06 
giảng viên dưới 30 tuổi. Đây là lực lượng giảng 
viên trẻ, được coi là đội ngũ kế cận, tương lai của 
Trường, là những người được đào tạo chính quy, 
đang trong độ tuổi thanh niên và bắt đầu bước 
vào thời kỳ phát triển rực rỡ trong sự nghiệp, 
tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần yêu nghề… song 
còn hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy, kiến 
thức thực tiễn, nên gặp nhiều khó khăn trong 
việc thực hiện các bài giảng trên lớp. Mặc dù, 
đến nay về cơ bản 100% các giảng viên trẻ đã 
được đào tạo trình độ Thạc sỹ, có 01 giảng viên 
là Tiến sỹ. Tuy nhiên, do các giảng viên có một 
quá trình liên tục tham gia các chương trình 
học tập từ giáo dục phổ thông đến đào tạo ở 
các trường Đại học và sau Đại học. Sau khi tốt 
nghiệp, chuyển tiếp sang thực hiện các công 
việc chuyên môn, nhất là lĩnh vực giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học sẽ gặp nhiều khó khăn, 
lúng túng. Nguyên nhân là do chưa có nhiều 
thời gian học tập, nghiên cứu và trải nghiệm 
từ thực tiễn trong hoạt động công tác và giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học 
thực nghiệm… Một thực tế là còn một số giảng 
viên được đào tạo sau Đại học chưa đúng 
chuyên ngành.

Cùng với những hạn chế về chuyên môn, 
năng lực thực tiễn, kỹ năng, phương pháp giảng 
dạy, giảng viên trẻ còn thiếu kiến thức về công 
tác xây dựng đảng và nghiệp vụ công tác Đảng. 
Do các giảng viên trẻ mới vào nghề, nên đồng 
thời cũng là quá trình tìm hiểu và phấn đấu vào 
Đảng. Một số giảng viên trẻ còn chưa phải là 
đảng viên. Do đó sẽ rất hạn chế về nhận thức 
đối với các quan điểm, chủ trương, đường lối, 
chính sách và việc nắm bắt nội dung của các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng…Từ những hạn chế 
đó, các giảng viên trẻ sẽ rất khó khăn, thậm chí 
là không có khả năng thực hiện việc định hướng 
và giáo dục tư tưởng, chính trị đối với học viên. 
Trong khi đa số học viên là đảng viên, nhiều 
đồng chí đã và đang tham gia vào các chức vụ 
Đảng, đoàn thể ở cơ sở, có kinh nghiệm và kiến 
thức thực tiễn rất cụ thể và phong phú…

Trong giai đoạn hiện nay, quá trình hội nhập 
và phát triển đất nước đang diễn ra nhanh chóng. 
Trước những bước tiến nhảy vọt của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ, Việt Nam đang 
đứng trước nhiều vận hội mới, nhưng đồng thời 
cũng gặp nhiều thách thức, đòi hỏi và đặt ra cho 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, giáo 
dục chính trị nói riêng nhiệm vụ vô cùng lớn. 
Trước những yêu cầu của sự nghiệp giáo dục 
chính trị của Đảng, tại Quy định số 54-QĐ/TW 
ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị (khóa IX) về 
chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng nêu 

Xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ đáp ứng yêu cầu 
công tác 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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rõ, tổ chức thực hiện việc phân công đào tạo 
đội ngũ giảng viên. “… Có quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị 
trong hệ thống Đảng, tổ chức bồi dưỡng nâng 
cao trình độ lý luận, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng 
viên lý luận chính trị các cấp”. Nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu 
rõ: “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo 
dục lý luận chính trị, giáo dục công dân trong hệ 
thống các trường chính trị…”. Kết luận số 117-
KL/TW ngày 20/11/2015 về công tác đào tạo, 
bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư đã nêu rõ 
một trong các nguyên nhân hạn chế của các 
trường chính trị tỉnh, thành phố như sau: “Lãnh 
đạo một số trường chính trị chưa chủ động, tích 
cực, sáng tạo trong quá trình triển khai nhiệm 
vụ; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhiều 
trường chính trị thiếu đồng bộ, nhiều biến động; 
một bộ phận giảng viên trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn còn nhiều bất cập 
với yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
…”. Tại Kết luận nêu trên Ban Bí thư Trung ương 
cũng đề ra yêu cầu đối với các trường chính trị 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là: “Chú 
trọng đổi mới phương pháp dạy và học gắn với 
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng 
kết thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương… nâng 
cao chất lượng đội ngũ giảng viên …”.

Xuất phát từ mục tiêu của công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cũng như việc xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường, trong 
đó là đội ngũ giảng viên trẻ. Do đó Đảng ủy, 
Lãnh đạo Trường đã luôn tập trung quan tâm 
đến việc xây dựng và hình thành lực lượng giảng 
viên trẻ kế cận có năng lực chuyên môn, năng 
lực nghiên cứu khoa học, năng lực sử dụng ngoại 
ngữ và công nghệ thông tin vào dạy học. Đặc 
biệt là giảng viên trẻ phải có quá trình thường 
xuyên được tham gia vào các hoạt động nghiên 
cứu thực tế ở cơ sở, nhằm bổ sung cập nhật và 
nâng cao trình độ, kiến thức thực tiễn.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giảng 
viên trẻ trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học của Trường trong giai đoạn 
hiện nay, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng 
bộ, thiết thực và hiệu quả. Trong khuôn khổ bài 
viết này, cũng mạnh dạn trao đổi cùng các đồng 
nghiệp và có những đề xuất với Đảng ủy, Lãnh 
đạo trường một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, 
giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho độ ngũ 
giảng viên trẻ nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nâng 
cao trình độ; quán triệt sâu sắc các quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng nhằm 
không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng 
viên. Do vậy, mỗi cán bộ, giảng viên phải coi 
việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ không 
chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của 
mình, mà còn là lương tâm, danh dự và sự kính 
trọng đối với người làm công tác giảng dạy lý 
luận chính trị.

Hai là, Trường tiếp tục có những cơ chế, 
chính sách cụ thể, thiết thực, nhằm khuyến 
khích và tạo mọi điều kiện cho giảng viên trẻ đi 
học cao học, nghiên cứu sinh để xây dựng đội 
ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất 
lượng và đồng bộ về cơ cấu. Đồng thời có cơ 
chế đặc thù động viên, khuyến khích giảng viên 
trẻ đi học cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài 
hay theo các chương trình của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh và trong liên kết hợp tác quốc tế về giáo 
dục và đào tạo…

Ba là, Trường cần có kế hoạch bồi dưỡng, tự 
bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên nói chung và 
giảng viên trẻ nói riêng. Nội dung bồi dưỡng, tự 
bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn tập trung 
vào những nội dung giảng viên còn yếu, thiếu, 
như: về kỹ năng, phương pháp giảng dạy; các 
kỹ năng sử dụng và vận hành các phương tiện 
dạy học hiện đại; kiến thức tin học, ngoại ngữ; 
các kiến thức về văn hóa, lịch sử và các chuyên 
ngành khoa học đời sống… ngoài ra, bồi dưỡng 
cho đội ngũ giảng viên trẻ về quan điểm, chủ 
trương, đường lối, chính sách pháp luật của 
Đảng và Nhà nước; chỉ thị nghị quyết của Đảng, 
của cấp ủy các cấp và của Đảng ủy Trường; 
kiến thức về xây dựng Đảng và nghiệp vụ công 
tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể…Công 
tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của đội ngũ giảng 
viên còn được thể hiện qua việc tự nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu thực tế, các hoạt động 
ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt 
động tập thể, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng tư duy, sáng tạo.

Bốn là, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy 
ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách cho 

(Xem tiếp trang 27)
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An ninh quốc gia là khái 
niệm mang tính chính trị 
- pháp lý, thể hiện bản 
chất chế độ xã hội của 

một quốc gia. Ở Việt Nam, Luật 
An ninh quốc gia năm 2004 đã 
xác định “An ninh quốc gia là 
sự ổn định, phát triển bền vững 
của chế độ xã hội chủ nghĩa 
và Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả 
xâm phạm độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc”. Nội dung cơ bản 
của An ninh quốc gia là bảo vệ 
lợi ích quốc gia; hạn chế và loại 
bỏ các mối đe dọa tới lợi ích đó. 
Trong những thập niên gần đây, 
an ninh quốc gia được tiếp cận 
ở phạm vi rộng hơn; bao gồm 
an ninh truyền thống và an ninh 
phi truyền thống. Nếu an ninh 
truyền thống coi an ninh quốc 
gia là sự bảo vệ đất nước trước 
những mối đe dọa hoặc tấn 
công bằng chính trị, quân sự từ 
bên ngoài và bên trong thì an 
ninh phi truyền thống không chỉ 
bảo vệ chủ quyền quốc gia mà 
còn bảo vệ con người, bảo vệ 
cộng đồng, nó mang tính xuyên 
quốc gia do những mối uy hiếp, 
đe dọa của nhân tố bên trong 
và bên ngoài đối với môi trường 
sinh tồn và phát triển của cộng 
đồng xã hội và công dân của 
mỗi quốc gia trong mối quan hệ 
chặt chẽ với khu vực và thế giới.

Một trong những vấn đề an 
ninh phi truyền thống nổi cộm 
hiện nay và được quan tâm 
nghiên cứu nhiều là vấn đề an 
ninh môi trường. Năm 1972, 
vấn đề an ninh môi trường lần 
đầu tiên được đưa vào chương 
trình nghị sự quốc tế tại Hội nghị 
Liên hợp quốc về Môi trường và 

Con người ở Stockholm (Thụy 
Điển). Dự án Thiên niên kỷ của 
Hội đồng châu Mỹ của Liên hiệp 
quốc xác định: “An ninh môi 
trường là việc đảm bảo an toàn 
trước các mối nguy hiểm môi 
trường sinh ra do sự yếu kém 
trong quản lý hoặc thiết kế và 
có nguyên nhân trong nước hay 
xuyên quốc gia”.Ở Việt Nam, 
Luật Bảo vệ môi trường 2014 
đã xác định khái niệm an ninh 
môi trường: “an ninh môi trường 
là việc bảo đảm không có tác 
động lớn của môi trường đến sự 
ổn định chính trị, xã hội và phát 
triển kinh tế của quốc gia”.

Như vây, “An ninh môi 
trường” là khái niệm bao hàm 
nội dung rất rộng. Trong phạm 
vi bài viết này, tác giả bài viết 
tiếp cận từ một số khía cạnh có 
liên quan trực tiếp đến tình hình 
Việt Nam sau đây:

Thứ nhất: Vấn đề bảo vệ 
sức khỏe con người

Trong mối quan hệ với quá 
trình phát triển, vấn đề môi 
trường được coi là 1 trong 3 trục 
rất quan trọng của phát triển 
bền vững: kinh tế - xã hội - môi 

trường. Vì vậy, việc đảm bảo 
an ninh môi trường cũng chính 
là đảm bảo thực hiện các mục 
tiêu của quá trình phát triển bền 
vững. Môi trường sống là nhân 
tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe con người. Việc đảm bảo 
môi trường sống tốt sẽ góp phần 
cung cấp cho xã hội nguồn 
nhân lực có sức khỏe tốt để  
lao động; đây là nhân tố quyết 
định đến sự tồn tại và trình độ 
phát triển của xã hội. Mặt khác, 
việc hạn chế tác động xấu từ 
môi trường cũng sẽ giúp cho 
xã hội giảm bớt được những chi 
phí về chăm sóc y tế của mỗi 
người dân và cộng đồng cũng 
như nhà nước. Tiết kiệm từ chi 
phí về ý tế có ý nghĩa rất lớn đối 
với mỗi gia đình và xã hội; nó sẽ 
cung cấp nguồn lực đầu tư rất 
lớn cho việc chăm lo đến các 
mục tiêu kinh tế, xã hội và mục 
tiêu trực tiếp cho con người.

Thứ hai, vấn đề biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu tác động 

thể hiện ở những diễn biến bất 
thường của khí hậu: nắng nóng, 
hạn hán, rét đậm, rét hại; bão 
lũ, nước biển dâng…trực tiếp 

An ninh môi trường trong quá trình phát triển
ThS. NGUYỄN ĐẮC THU

Trưởng phòng QLĐT, BD, NCKH
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đến sản xuất và sinh hoạt của 
xã hội. Đối với Việt Nam, theo 
đánh giá của các tổ chức thế 
giới, Việt Nam là một trong các 
quốc gia phải chịu nhiều ảnh 
hưởng của các kiểu thời tiết 
khắc nghiệt và thường xuyên 
phải chịu ảnh hưởng của bão 
biển, bão nhiệt đới và áp thấp 
nhiệt đới. Biến đổi khí hậu thực 
sự đã làm cho thiên tai, đặc biệt 
là bão, lũ, hạn hán ngày càng 
khốc liệt. Theo tài liệu “Chỉ số 
rủi ro khí hậu toàn cầu 2016”, 
Việt Nam là quốc gia xếp thứ 
bảy về rủi ro khí hậu dài hạn 
trên thế giới. Nguy cơ biển dâng 
sẽ làm mất đất canh tác trong 
nông nghiệp, tác động trực tiếp 
tới an ninh lương thực, an ninh 
kinh tế, an ninh nguồn nước, gia 
tăng tình trạng đói nghèo, mất 
việc làm và di cư. Nguy cơ này 
đặc biệt nghiêm trọng đối với 
lĩnh vực nông nghiệp, tác động 
mạnh mẽ nhất tới các nhóm 
nghèo nhất, nhóm người yếu 
thế. Việc chủ động dự báo và 
có những biện pháp tổng thể 
để ứng phó với những tác động 
của biến đổi khí hậu sẽ bảo 
đảm hạn chế những hậu quả từ 
tác động của biến đổi khí hậu.

Thứ ba, vấn đề an ninh về 
nguồn nước

Nguồn nước có một vai trò 
cực kỳ quan trong đối với quá 
trình sinh tồn và phát triển của 
xã hội loài người. Bởi đây là 
nhu cầu thiết yếu đối với mỗi 
con người. Việc đảm bảo về an 
ninh nguồn nước là việc cung 
cấp đầy đủ nguồn nước đảm 
bảo điều kiện phục vụ cho các 
nhu cầu hàng ngày của con 
người trước mắt cũng như lâu 
dài. Nguồn nước đáp ứng nhu 
cầu của con người bao gồm 
nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu 
sản xuất. Vì vậy, chất lượng, trữ 
lượng nguồn nước ảnh hưởng 
đến chất lượng sống và sức 
khỏe của con người; ảnh hưởng 

đến tăng trưởng kinh tế; ảnh 
hưởng đến sinh kế của con 
người. Ngoài ra, nguồn nước 
còn có tác động đến những 
yêu tố khác của môi trường 
như: không khí, nhiệt độ…Trong 
những thập niên gần đây, vấn 
đề an ninh nguồn nước được 
các quốc gia hết sức quan tâm. 
Đối với Việt Nam, an ninh nguồn 
nước phụ thuộc rất lớn vào khai 
thác và sử dụng để phát triển 
kinh tế - xã hội trên các con 
sông lớn của các quốc gia, nhất 
là trên các lưu vực. Mặc dù có 
khá nhiều các cơ chế hợp tác 
song phương, đa phương về 
phát triển bền vững nguồn nước 
nhưng thực tế vẫn đang đặt ra 
nhiều sức ép cho Việt Nam, một 
quốc gia ở hạ nguồn có ít lợi thế 
hơn trong các đàm phán về sử 
dụng nguồn nước quốc tế. Ở 
lưu vực sông Mê Công, các đập 
thủy điện đã và sẽ xây dựng ở 
Trung Quốc, Lào, Campuchia 
sẽ là mối đe dọa làm giảm sút 
nguồn nước, nguồn cá, phù sa, 
hệ sinh thái... đối với Việt Nam. 
Bên cạnh đó, nguồn nước sông 
Hồng từ biên giới phía Trung 
Quốc đổ về hạ lưu ngày càng bị 
ô nhiễm, nhưng các biện pháp 
xử lý môi trường xuyên biên giới 
vẫn còn nhiều hạn chế. Việc 
chia sẻ thiếu hài hoà trong sử 
dụng nguồn nước giữa các bên 
gây ra những tranh chấp, xung 
đột, ảnh hưởng rất lớn tới phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh trật 
tự của khu vực.

Thứ tư, an ninh môi trường biển
Việt Nam có lợi thế bờ biển 

dài hơn 3.260 km, với tài nguyên 
biển phong phú. Tuy nhiên, vấn 
đề khai thác tài nguyên và bảo 
vệ môi trường biển đang đứng 
trước nhiều thách thức và ở 
mức báo động, ảnh hưởng tới 
phát triển kinh tế - xã hội, sinh 
kế của người dân: nhiều nguồn 
tài nguyên, nguồn lợi thủy sản 
bị khai thác cạn kiệt, đặc biệt 

các rạn san hô và thảm cỏ biển 
bị suy giảm nghiêm trọng, khó 
hồi phục. Thực tế, các nguồn ô 
nhiễm từ lục địa theo sông đổ ra 
biển, có những loại không phân 
hủy được đọng lại ở ven bờ, 
chìm xuống đáy biển, những 
chất phân hủy sẽ hòa lẫn trong 
nước biển. Hiện nay, lượng rác 
thải trên biển có nguồn gốc từ 
các nhà máy, xí nghiệp, khu 
công nghiệp, khu dân cư xả 
nước thải, chất thải rắn không 
qua xử lý ra các con sông ở 
vùng đồng bằng ven biển hoặc 
xả thẳng ra biển chiếm từ 70% 
đến 80%, tác động xấu đến môi 
trường tự nhiên biển. 

Thứ năm, vấn đề môi trường 
ở các khu vực kinh tế trọng 
điểm, đông dân cư 

Một trong những thách thức 
rất lớn đối với những quốc gia 
đang phát triển là vấn đề công 
nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh 
chóng kéo theo tình trạng ô 
nhiễm môi trường. Các khu vực 
trọng điểm, đông dân cư này 
chịu tác động lớn do ô nhiễm 
từ chất thải, nước thải của sản 
xuất, sinh hoạt, y tế ….Với phạm 
vi ảnh hưởng đến số đông dân 
cư, vấn đề môi trường tại các 
khu vực này cần đặc biệt được 
quan tâm, giải quyết triệt để. 

Bắc Ninh là một địa phương 
có tốc độ tăng trưởng kinh tế 
cao trong cả nước. Với những 
điều kiện thuận lợi về vị trí địa 
lý, các tiềm năng về lịch sử, văn 
hóa cùng những chính sách 
phát triển đúng đắn, Bắc Ninh 
đã trở thành một trong những 
“điểm đến” của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. Quy mô 
giá trị sản xuất công nghiệp 
nói riêng và quy mô kinh tế 
của tỉnh cùng chỉ số thu nhập 
bình quân đầu người nằm trong 
tốp đầu của cả nước. Cùng với 
quan tâm đến tăng trưởng kinh 
tế bền vững và thực hiện các 
mục tiêu an sinh và phúc lợi xã 
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hội, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt coi 
trọng đến vấn đề môi trường. 
Đối với các khu công nghiệp 
tập trung, tỉnh Bắc Ninh chủ 
trương lựa chọn những nhà đầu 
tư có công nghệ hiện đại, thân 
thiện với môi trường và kiên 
quyết từ chối những dự án có 
công nghệ có khả năng gây ô 
nhiễm môi trường. Do vậy, cho 
đến nay các khu công nghiệp 
tập trung của Bắc Ninh được 
đánh giá là khá "sạch" so với 
các khu công nghiệp của một 
số tỉnh khác. Tuy nhiên, bên 
cạnh những “điểm sáng” đó, 
Bắc Ninh đã và đang đối mặt 
với những thách thức rất lớn từ ô 
nhiễm môi trường làng nghề; ô 
nhiễm từ rác thải, chất thải sinh 
hoạt ở khu vực đông dân cư và 
nông thôn. Hiện, toàn tỉnh có 62 
làng nghề, trong đó có 30 làng 
nghề truyền thống và 32 làng 
nghề mới. Cùng với sự giàu lên 
nhanh chóng từ các làng nghề 
là tình trạng ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, gây nguy hại trực 
tiếp đến đời sống và sức khỏe 
của người dân. Kết quả điều tra, 
khảo sát chất lượng môi trường 
tại một số làng nghề trên địa 
bàn Bắc Ninh cho thấy, mức độ 
ô nhiễm (thông qua các chỉ số 
SO2, BOD5, COD...) đều vượt 
tiêu chuẩn cho phép từ 2,5 
đến 5,3 lần. Tại các cụm công 
nghiệp, hầu như nước thải của 
các nhà máy, xí nghiệp không 
qua xử lý mà thải trực tiếp ra 
môi trường bên ngoài. Nhiều 
hệ thống sông, ngòi tiếp nhận 
nguồn nước thải từ hoạt động 
công nghiệp đã bị ô nhiễm 
nghiêm trọng, như khu vực 
sông Ngũ Huyện Khê. Theo số 
liệu thống kê, trên địa bàn toàn 
tỉnh, mỗi ngày có khoảng 500 
tấn chất thải sinh hoạt, 200 tấn 
chất thải công nghiệp, hai tấn 
chất thải y tế thải ra môi trường. 
Trung bình mỗi năm, lượng chất 
thải rắn sinh hoạt tăng 10%, 

chất thải rắn công nghiệp tăng 
15%, chất thải y tế tăng 8%. 
Chung quanh các KCN, số dân 
tăng cơ học chiếm tỷ lệ cao, 
không cố định cũng tạo nên áp 
lực lớn đối với môi trường.

 Trước thực trạng ô nhiễm 
môi trường ngày càng nghiêm 
trọng, việc xử lý tình trạng này 
là cấp thiết nhưng trong quá 
trình thực hiện, Bắc Ninh cũng 
gặp một số vướng mắc về việc 
chọn vị trí xây dựng địa điểm đặt 
cơ sở xử lý rác theo đúng quy 
chuẩn về quy mô và khoảng 
cách tối thiểu với khu dân cư. 
Bên cạnh đó, khi triển khai 
dự án, một số người dân chưa 
hiểu, chưa đồng thuận cho nên 
chính quyền cần công khai quy 
hoạch, giải thích cho người dân 
hiểu về tầm quan trọng của 
việc xây dựng các công trình xử 
lý chất thải để các dự án sớm 
được đưa vào sử dụng. Có thể 
nói, ô nhiễm môi trường đã và 
đang đặt ra những thách thức 
rất lớn đe dọa đến các mục 
tiêu phát triển bền vững và chất 
lượng cuộc sống của người dân.

Trên lộ trình xây dựng Bắc 
Ninh trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương theo hướng 
văn minh, hiện đại vào năm 
2022, vấn đề môi trường được 
Lãnh đạo, các cấp, các ngành 
và nhân dân trong tỉnh rất quan 
tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX xác 
định những chỉ tiêu cụ thể về 
môi trường đến năm 2020: “Bảo 
đảm sự hài hòa giữa phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường. 
Bảo vệ, khai thác và sử dụng 
hợp lý, hiệu quả các nguồn tài 
nguyên, cảnh quan thiên nhiên 
và các không gian đô thị, văn 
hóa, du lịch, công nghiệp, nông 
nghiệp sinh thái theo hướng 
phát triển bền vững, xanh, 
sạch, đẹp; giải quyết cơ bản 
tình trạng ô nhiễm ở các làng 
nghề, hình thành các vành đai 

xanh, nhất là khu vực đô thị;… 
100% dân số đô thị và nông 
thôn được sử dụng nước sạch; 
100% rác thải sinh hoạt, 100% 
rác thải y tế, công nghiệp được 
thu gom, cơ bản được xử lý”. 

Để hiện thực hóa những 
mục tiêu trên, mặc dù còn 
nhiều khó khó khăn, nhưng với 
quyết tâm xây dựng nền tảng 
vững chắc của một đô thị hiện 
đại, văn minh trong tương lai và 
nâng cao chất lượng cuộc sống 
toàn diện của người dân, Hội 
nghị lần thứ 21, BCH Đảng bộ 
tỉnh tỉnh Bắc Ninh khóa XIX xác 
định Chủ đề của năm 2019 là 
“Bắc Ninh hành động vì môi 
trường sạch”. Đây là quyết tâm 
chính trị rất cao của cả hệ thống 
chính trị trong tỉnh cần phấn đấu 
để tạo được môi trường sống 
trong lành cho nhân dân. Tỉnh 
ủy Bắc Ninh xác định: “Tập 
trung cao cho việc giải quyết 
các vấn đề ô nhiễm môi trường, 
trước mắt tại các xã, phường, thị 
trấn, khu vực làng nghề, cụm 
công nghiệp; các trường học, 
như: 100% các xã, phường, thị 
trấn tại các địa phương chưa có 
khu xử lý rác thải tập trung cấp 
huyện xây dựng lò đốt rác thải 
ở khu dân cư tập trung; 100% 
các xã, phường có sản xuất 
nông nghiệp, phát động phong 
trào thu gom rác thải, phế thải 
làm sạch ruộng đồng, vớt bèo, 
rác, khơi thông dòng chảy các 
kênh mương; phát động và duy 
trì phong trào làm sạch đường 
làng, ngõ xóm. Duy trì hoạt 
động hiệu quả, bảo đảm vệ 
sinh môi trường tại các khu xử 
lý rác thải tập trung cấp tỉnh, 
cấp huyện (tại Quế Võ, Thuận 
Thành, Gia Bình, Lương Tài); 
100% các trường học trên địa 
bàn tỉnh có nhà vệ sinh chung 
đảm bảo tiêu chuẩn quy định”… 

Về các biện pháp cụ thể: 
Tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí giải 
phóng, san lấp mặt bằng và 
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hỗ trợ mua lò đốt rác một lần; các huyện có 
trách nhiệm: chỉ đạo các xã, phường, thị trấn 
lựa chọn địa điểm, giải phóng mặt bằng, thu 
gom, vận chuyển, vận hành, quản lý, thu phí 
vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường tại địa 
phương mình. Bên cạnh những nhiệm vụ và 
giải pháp cấp bách trước mắt, Tỉnh ủy Bắc 
Ninh cũng thống nhất chủ trương: xây dựng 
đề án tổng thể bảo đảm vệ sinh môi trường 
trong toàn tỉnh. Trong đó lưu ý đến các giải 
pháp: tuyên truyền nâng cao ý thức cho người 
dân, phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã 
hội cùng tham gia; tiến hành phân loại rác từ 
hộ; thành lập hợp tác xã hoặc tổ dịch vụ môi 
trường; xây dựng cơ chế, chính sách, chế tài 
xử lý vi phạm…

An ninh môi trường là vấn đề toàn cầu 
đang đặt ra thách thức lớn đối với nhân loại. 
Đảm bảo an ninh môi trường là đảm bảo an 
ninh cho mỗi con người và toàn thể xã hội; an 
ninh của mỗi quốc gia và cuộc sống trên hành 
tinh. Đây là vấn đề rộng lớn nhưng cũng là vấn 
đề trực tiếp gắn tới mỗi con người. Sự chung 
tay của cộng đồng xã hội hành động tích cực 
là việc làm rất quan trọng. Đối với tỉnh Bắc 
Ninh, mục tiêu xây dựng tỉnh thành thành phố 
trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, 
hiện đại đòi hỏi thành phố phải được đảm bảo 
về an ninh môi trường. Với quyết tâm chính trị 
cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng 
thuận và vào cuộc của đông đảo nhân dân, 
các chỉ tiêu về môi trường sẽ được hiện thực 
hóa trong thời gian sớm nhất vì một thành phố 
xanh, sạch, đẹp./.

Tài liệu tham khảo:
1. Tỉnh uỷ Bắc Ninh (2015) Văn kiện Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 
2015 - 2020, Xưởng in Báo Bắc Ninh.

2. TS. Tạ Đình Thi, ThS. Phan Thị Kim 
Oanh,ThS.Tạ Văn Trung - Đảm bảo an ninh 
môi trường ở Việt Nam: Vấn đề cấp thiết cần 
phải giải quyết - Tạp chí Biến đổi khí hậu số 
2/2017;

3. Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 21 
BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX của 
đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, UVBCHTW 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 
Bắc Ninh: “Bắc Ninh quyết tâm hành động vì 
môi trường sạch” - Báo Bắc Ninh điện tử, số ra 
ngày 29/11/2018;

4. Gian nan giải quyết ô nhiễm môi trường ở 
Bắc Ninh - Tạp chí môi trường./.

giảng viên của Trường có thời gian nghiên 
cứu thực tế thông qua công tác luân chuyển 
về các Tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh. Thời 
gian tùy theo độ tuổi, nên ít nhất là từ 6 tháng 
đến 3 năm đối với giảng viên trẻ. Đồng thời 
tìm hướng mở rộng liên kết, hợp tác trong 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, thông qua 
các hoạt động mở các hội thảo khoa học, 
cử cán bộ, giảng viên trẻ đi dự các hội thảo 
khoa học, tích cực tìm kiếm các lĩnh vực đào 
tạo phù hợp để hợp tác, liên kết…

Năm là, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và 
có quy chế chặt chẽ, phù hợp, đáp ứng các 
yêu cầu của giảng dạy chính trị trong việc 
tuyển dụng giảng viên trẻ. Bởi vì, khâu lựa 
chọn, tuyển chọn đầu vào của giảng viên 
là yếu tố quyết định đến chất lượng của 
giảng viên sau này. Vì vậy, ngoài các yếu 
tố về điều kiện đầu vào theo các tiêu chí, 
tiêu chuẩn, cũng cần có chính sách khuyến 
khích động viên, nhằm thu hút các sinh viên, 
cán bộ, viên chức giảng dạy ở các trường Đại 
học và các cơ quan, ban ngành của Trung 
ương, của tỉnh và cấp huyện về công tác và 
làm giảng viên tại Trường. Tạo điều kiện để 
giảng viên trẻ nâng cao thu nhập, đảm bảo 
đời sống gia đình bằng chính lao động nghề 
nghiệp của mình; xây dựng trong trường môi 
trường sư phạm, công bằng, dân chủ, đoàn 
kết, thân ái, tình đồng chí, đồng nghiệp. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên 
là yêu cầu tất yếu của quá trình giáo dục 
và đào tạo nói chung, đào tạo, bồi dưỡng lý 
luận chính trị nói riêng. Chỉ có thể nâng cao 
được chất lượng đào tạo, bồi dưỡng khi làm 
tốt khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và 
xây dựng được đội ngũ giảng viên, trong đó 
giảng viên trẻ mạnh về số lượng và đang 
ngày càng nâng cao cả về chất lượng, đó 
sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát 
triển chung của Trường, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp giáo dục chính trị của 
Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
đào tạo nguồn nhân lực ngày càng cao trong 
giai đoạn cách mạng mới./.

Xây dựng đội ngũ...
(Tiếp theo trang 23)
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Thảo luận có thể được hiểu là hình thức tổ 
chức cho người học trao đổi, tranh luận các 
vấn đề học tập, để tự rút ra được các kết luận 
theo yêu cầu bài học. Việc dành tới 160 tiết 

thảo luận (chiếm15,11% trong tổng số 1056 tiết 
toàn khóa học) đã phần nào cho thấy tầm quan 
trọng của vấn đề thảo luận. Thảo luận được thực 
hiện có hiệu quả không chỉ góp phần giúp học viên 
mở rộng và nâng cao nhận thức vấn đề; khắc phục 
tính ỷ lại, sự tiếp thu một cách thụ động và kích 
thích phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu đặc 
biệt là tư duy sáng tạo của học viên; tăng cường sự 
trao đổi về kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực 
tiễn giữa giảng viên và học viên, góp phần nâng 
cao kỹ năng thuyết trình của học viên.

Những năm gần đây, trong việc giảng dạy 
theo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - 
hành chính, việc hướng dẫn  thảo luận trên lớp 
của giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
tỉnh Bắc Ninh có những đổi mới đem lại hiệu 
quả tốt cho học viên, góp phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trường. Tuy 
nhiên, một số buổi thảo luận còn có những hạn 
chế như: không khí buổi thảo luận trầm lắng, 
nặng nề; buổi thảo luận thiếu trọng tâm, dàn 
trải, không gắn với thực tiễn…

Để nâng cao chất lượng buổi thảo luận, theo tôi 
cần thực hiện tốt một số nội dung sau:  

Thứ nhất, chuẩn bị thảo luận
Giảng viên cần đầu tư nhiều thời gian, công sức 

hơn nữa chuẩn bị cho  buổi thảo luận
Thực tế cho thấy rằng: theo kế hoạch phân 

công bài giảng của một số khoa chuyên môn, 
có trường hợp giảng viên không lên lớp bài đó 
nhưng vẫn phải tiến hành chủ trì thảo luận nội 
dung của bài học. Trong trường hợp này, giảng 
viên phụ trách giờ thảo luận cần đầu tư thời gian, 
công sức nghiên cứu kỹ nội dung bài học (đặc 
biệt là với những bài không thuộc chuyên môn) 
và liên hệ với giảng viên giảng dạy bài học đó 
nhằm nắm vững bản chất của vấn đề, những vấn 
đề có liên quan đến nội dung bài học, nội dung 
câu hỏi thảo luận mà giảng viên giao cho học 

viên. Có như vậy, giảng viên phụ trách thảo luận 
mới có thể hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của 
học viên hoặc có thể gợi mở, làm sâu sắc thêm 
nội dung câu thảo luận.

Giảng viên ngoài việc phải nắm vững và chuẩn 
bị kỹ lưỡng nội dung thảo luận trên lớp, thì cần chủ 
động chuần bị các phương án giải quyết vấn đề có 
thể phát sinh từ phía học viên trong buổi thảo luận.

Giảng viên phải lựa chọn nội dung thảo luận 
cho phù hợp.

Đây là yếu tố quan trọng nhất để thay đổi tư 
duy, nhận thức về buổi thảo luận của học viên, kích 
thích tính tích cực, tự giác học tập của người học, từ 
đó góp phần nâng cao chất lượng thảo luận.

Trong quá trình giảng dạy tại các lớp trung cấp 
lý luận chính trị - hành chính, một số giảng viên 
thường dùng những câu hỏi có ở cuối nội dung mỗi 
bài học để học viên tiến hành thảo luận trên lớp. 
Đặc điểm của những câu hỏi này là chỉ dừng lại 
ở mức độ như: trình bày phương hướng, trình bày 
quan điểm, nêu những nhiệm vụ,… Những câu hỏi 
dạng này không phát huy tính tích cực học tập, khả 
năng tư duy của học viên. Bởi vậy, học viên cảm 
thấy nhàm chán, ỷ lại vào giáo trình, ỷ lại vào một 
số học viên tích cực của lớp.

Vấn đề đặt ra là một số giảng viên cần phải 
thay đổi cách lựa chọn nội dung thảo luận: thay vì 
sử dụng câu hỏi có trong giáo trình, giảng viên có 
thể dùng những câu hỏi có nội dung mang tính thời 
sự, gắn với thực tiễn công tác cuả học viên; hoặc 
câu hỏi có nội dung gợi ra sự tranh luận nhằm thu 
hút sự chú ý, phát huy tính tích cực của học viên, 
khắc phục sự nhàm chán, đơn điệu của giờ thảo 
luận. Tuy nhiên, những câu hỏi đó phải rõ ràng, 
ngắn gọn, sát với nội dung của bài học; các câu 
hỏi ở những mức độ đa dạng, phong phú phù hợp 
với nhiều đối tượng, trình độ học viên.

Giảng viên cần hướng dẫn học viên đọc tài liệu, 
định hướng nội dung thảo luận trước mỗi buổi thảo 
luận. Thông thường buổi thảo luận được bố trí sau 
một vài chuyên đề cho nên để tạo điều kiện thuận 
lợi cho học viên thực hiện buổi thảo luận tốt thì 
những chủ đề, những câu hỏi giảng viên phải gợi 

Góp phần nâng cao chất lượng buổi thảo luận 
trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

ThS.TRẦN THaNH BÌNH
Phó Trưởng Khoa Lý luận Mác-Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh



29

H
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

ý trước đối với học viên trong lớp. Có được những 
gợi ý các vấn đề từ giảng viên giảng dạy lý thuyết 
đó học viên sẽ có điều kiện về thời gian để chuẩn 
bị tốt cho buổi thảo luận.

Bắt buộc tất cả học viên phải chuẩn bị đề 
cương thảo luận một cách chu đáo, nghiêm túc. 
Theo tôi, không nên thực hiện phương pháp phân 
công một nhóm đối tượng biên soạn, số còn lại 
sẽ góp ý bổ sung (nếu cần). Đây là nguyên nhân 
dẫn đến tư tưởng chủ quan, trông chờ, ỷ lại đối 
với người học, do người trong tổ (nhóm) được 
phân công sẽ yên tâm đã có người khác thực 
hiện thay, với lối suy nghĩ này buổi thảo luận sẽ 
không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, giảng viên 
duy trì thảo luận phải quán triệt yêu cầu bắt buộc 
tất cả học viên phải chuẩn bị đề cương thảo luận 
một cách chu đáo, nghiêm túc.

Nếu học viên đến lớp dự thảo luận không chuẩn 
bị đề cương một cách chu đáo, nghiêm túc, người 
học sẽ không có cơ hội trình bày những gì mình 
còn băn khoăn vướng mắc và không có cách thức 
giải quyết những cái đó một cách hiệu quả nhất, 
đúng đắn nhất và khoa học nhất. Ngoài ra thảo 
luận còn là quá trình để học viên rèn luyện kỹ năng 
nói trước đám đông, chính vì vậy nếu không chuẩn 
bị tốt đề cương sẽ không thể phát biểu tốt trong 
quá trình học tập tại trường. Khi trở về địa phương 
công tác, tiếp cận những yêu cầu thực tiễn đặt ra 
nhất là công tác vận động quần chúng, kỹ năng 
nói sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
công tác vận động quần chúng kém hiệu quả, ngại 
tiếp xúc với dân.

Thứ hai, tổ chức thảo luận
Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học 

tích cực thích hợp, có hiệu quả.
Nếu giảng viên sử dụng các phương pháp dạy 

học tích cực một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp 
với nội dung và mục tiêu thảo luận sẽ góp phần 
củng cố, định hướng và phát triển tư duy người học 
trong ba lĩnh vực: kiến thức, kỹ năng (thực hành và 
ứng dụng), thái độ và tinh thần trách nhiệm trong 
việc học tập; không khí vui tươi, thoải mái dân chủ, 
cởi mở được phát huy, học viên sẽ chủ động tham 
gia vào quá trình đào tạo. Tuy nhiên, để có thể kết 
hợp các phương pháp dạy học tích cực một cách 
hài hòa, hợp lý, giảng viên cần nắm chắc những 
đặc điểm, nội dung, cách thức tiến hành, những 
điểm cần lưu ý khi sử dụng các phương pháp này. 
Chẳng hạn, với những câu hỏi khó thì sử dụng 
phương pháp chuyên gia, với những câu hỏi bình 
thường thì sử dụng phương pháp làm việc nhóm…

 Trong buổi thảo luận, giảng viên luôn đóng vai 
trò là người định hướng, gợi mở đề học viên cùng 

trao đổi, thảo luận và giải quyết vấn đề. Điều này, 
thể hiện qua việc giáo viên đặt vấn đề và neo chốt 
vấn đề, tổng hợp ý kiến, giúp học viên hiểu được 
nội dung cốt lõi của vấn đề. Có như vậy, người học 
mới nắm được kiến thức lý luận và thực tiễn, vận 
dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết những 
vấn đề trong công việc, trong cuộc sống, nâng cao 
hiệu quả công tác của bản thân. Cũng qua đó giúp 
người học thấy được ý nghĩa và sự cần thiết của 
môn học, bài học.

Thứ ba, bản thân mỗi giảng viên cần tích cực 
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh 
nghiệm thảo luận.

Tôi thiết nghĩ để buổi thảo luận thành công, 
người giảng viên giữ vai trò quyết định vì vậy, họ 
vừa phải có tri thức khoa học vững vàng; có năng 
lực và nghệ thuật tổ chức buổi thảo luận  thật 
hào hứng, sôi nổi; đồng thời người giảng viên 
phải luôn chủ động để xử lý những tình huống 
thụ động của mỗi buổi thảo luận để truyền cảm 
hứng đến người học.       

Học hỏi kinh nghiệm thảo luận của giảng viên 
khác là cách tốt  để “gắn lý luận với thực tiễn”, để 
nắm chắc quy trình, cách thức tổ chức thảo luận và 
rút ra kinh nghiệm thảo luận cho bản thân.      

Thứ tư, nhà trường, khoa chuyên môn cần tăng 
cường các hoạt động phương pháp và quản lý đối 
với buổi thảo luận của giảng viên trên lớp.

Qua đó nhiều nhận xét, góp ý xác đáng mang 
tính xây dựng để bản thân các giảng viên được dự 
giờ cũng như các giảng viên khác rút kinh nghiệm 
cho các buổi thảo luận tiếp theo, nhân rộng 
những giờ có chất lượng cao về nội dung, phương 
pháp. Mặt khác tăng cường tổ chức lấy phiếu phản 
hồi của người học về giờ thảo luận, đồng thời có 
sự quản lý chặt chẽ hơn với cả giảng viên và học 
viên trong thực hiện các giờ thảo luận ở mọi loại 
hình lớp học

Tóm lại, thảo luận là một trong những hình thức 
dạy học cơ bản, có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính 
trị. Để nâng cao chất lượng thảo luận trong giảng 
dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 
cả giảng viên và người học thì cần phải kết hợp 
đồng bộ các biện pháp nêu trên. Từ đó góp phần 
to lớn trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu 
của chương trình là trang bị cho cán bộ lãnh đạo, 
quản lý ở cơ sở và một số đối tượng khác những 
kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - 
hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý; kỹ 
năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà 
nước và nhân dân giao phó./. 
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Trong mỗi thời kỳ lịch sử, để đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp cách mạng, việc đào tạo bồi 
dưỡng lý luận chính trị có vai trò rất quan 
trọng trong việc hình thành thế giới quan, 

phương pháp luận khoa học, củng cố niềm tin, xây 
dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và giúp cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao trong thực tiễn. Chính vì vậy, phát huy 
vai trò nêu gương và chống “bệnh” lười học trong 
việc nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị 
của học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng có vai trò 
đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động 
lãnh đạo của Đảng.

Nêu gương hay làm gương, làm mẫu là “Làm 
cái để cho người khác trông vào mà noi theo hoặc 
tránh khỏi”(1). Nêu gương là một phạm trù của 
giáo dục, của lãnh đạo, là phương thức của quá 
trình hình thành các tập quán, thói quen nền nếp 
và là cách mà con người xã hội hóa nhân cách 
cá nhân. Trong các lý thuyết chính trị, triết học từ 
thời cổ đại, ở cả phương Tây lẫn phương Đông, 
nêu gương hay làm gương, làm mẫu được coi là 
một trong những phương thức lãnh đạo, quản lý 
xã hội. Chủ tich Hồ Chí Minh khẳng định: “Một 
tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài 
diễn văn tuyên truyền”(2). Nêu gương là giá trị đạo 
đức nhân văn sâu sắc, văn minh của nhân loại, 
là truyền thống đạo lý của dân tộc; nêu gương 
chính là hành động của mình tạo ra những giá 
trị tốt đẹp cho xã hội có tính thuyết phục, thuận 
lòng người. Nêu gương có vai trò dẫn dắt mọi 
người làm theo. Đảng ta đã dùng sự gương mẫu, 
nêu gương để lãnh đạo cách mạng. Đây là một 
phương thức lãnh đạo khoa học, trí tuệ đầy giá trị 
nhân văn. Trong Cương lĩnh Xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ 
sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng Cộng 
sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà 

nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, 
chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ 
trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết 
phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và 
bằng hành động gương mẫu của đảng viên”(3). 
Trên cơ sở đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW Ngày 
07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp. Tiếp theo Quy định số 101-QĐ/TW, Bộ 
Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 
19/12/2016, về một số việc cần làm ngay để tăng 
cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 
Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quy 
định 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. 
Từ Quy định số 101-QĐ/TW đến Quy định số 
08-QĐi/TW, những nội dung về trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán 
bộ chủ chốt, cán bộ cấp cao trong thực thi chức 
trách, nhiệm vụ được giao, đều rất ngắn gọn, cụ 
thể, sát với thực tiễn. Mỗi văn bản quy định nội 
dung nêu gương ở cấp độ khác nhau, phù hợp với 
yêu cầu, đối tượng thực hiện và đều nhấn mạnh, 
phải làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn; 
trước hết phải nêu cao ý thức trách nhiệm, tận 
tụy với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 

Học tập lý luận chính trị là một trong những 
nhiệm vụ thường xuyên của mọi cán bộ, đảng 
viên và là nhiệm vụ quan trọng tổ chức giao cho. 
Tích cực học tập lý luận chính trị, nâng cao trình 
độ là sự thể hiện trách nhiệm cao của mình đối 
với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, góp phần xây 
dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, 
ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Phát huy vai trò nêu gương và chống “bệnh” 
lười học nhằm nâng cao chất lượng học tập 

lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay
ThS. PHẠM TUẤN aNH

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tư liệu
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Cán bộ, đảng viên nêu gương trong học tập 
lý luận chính trị nghĩa là dùng sự gương mẫu của 
mình dẫn dắt mọi người làm theo trong việc vượt 
khó, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, phấn 
đấu vươn lên; có tinh thần tự giác cao trong học 
tập, rèn luyện; tham gia đầy đủ các buổi học tập, 
nghiên cứu thực tế, tích cực tham gia thảo luận, 
phát biểu; thực hiện nghiêm túc quy chế thi và 
kiểm tra, theo chương trình học tập, gương mẫu 
chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ; thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ 
sinh môi trường, bảo vệ tài sản chung và thực hiện 
nếp sống văn minh tại nơi học tập, rèn luyện; tích 
cực mang kiến thức lý luận vận dụng vào thực 
tiễn. Song song với trách nhiệm nêu gương trong 
thực hiện hiệm vụ học tập, cần phải kiên quyết 
đấu tranh chống “bệnh” lười học lý luận chính trị, 
bởi lẽ hiện nay, “bệnh” lười học tập lý luận chính trị 
đang tồn tại hiện hữu trong một số cán bộ, đảng 
viên; “bệnh” này có thể để lại những hậu quả khôn 
lường như: Làm cho cán bộ, đảng viên không nắm 
được đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, 
biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, 
không thể tuyên truyền, vận động quần chúng 
nhân dân thực hiện; nghị quyết của Đảng chậm 
được triển khai, cụ thể hóa và trở thành hiện thực, 
thậm chí có những trường hợp, cán bộ, đảng viên 
hiểu sai, làm trái với đường lối, nghị quyết của 
Đảng làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng; 
khi tiếp xúc với quan điểm của các thế lực phản 
động, thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường 
lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, thì lúng túng, 
thiếu lý lẽ để đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai 
trái đó để bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng. 
“Bệnh” lười học tập lý luận chính trị là một trong 
chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được 
Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã chỉ 
ra đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười 
học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước”. 

“Bệnh” lười học tập lý luận chính trị của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên được biểu hiện ở những 
khía cạnh như: 

- Nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của lý luận 
nói chung, lý luận chính trị nói riêng trong hoạt 
động thực tiễn. Xác định động cơ học tập lý luận 
chính trị không đúng đắn, học không vì mục đích 
tự thân mà vì lý do thăng tiến; học để lấy bằng 

cấp, để đáp ứng tiêu chuẩn còn nợ, được đề bạt, 
bổ nhiệm chứ không phải để nghiên cứu, nắm 
vững lý luận chính trị phục vụ nhu cầu công tác.  

- Không chủ động, tự giác, say mê, hứng thú 
nghiên cứu lý luận chính trị, biểu hiện cụ thể là 
không chú tâm đến việc học tập, nghiên cứu lý luận 
chính trị, không coi học tập lý luận chính trị là nhiệm 
vụ thường xuyên và lâu dài của cán bộ, đảng viên. 

- Khinh lý luận, đề cao kinh nghiệm, biểu hiện 
này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, chỉ 
ra từ rất sớm: “Có những cán bộ, những đảng 
viên cũ, làm được việc, có kinh nghiệm. Cố nhiên, 
những anh em đó rất quý báu cho Đảng. Nhưng 
họ lại mắc phải cái bệnh khinh lý luận. Họ quên 
rằng: nếu họ đã có kinh nghiệm mà lại biết thêm 
lý luận thì công việc tốt hơn nhiều. Họ quên rằng: 
kinh nghiệm của họ tuy tốt, nhưng cũng chẳng 
qua là từng bộ phận mà thôi, chỉ thiên về một mặt 
mà thôi”(4). Hoặc cho rằng, học xong các bậc học 
có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là đủ. 

- Thiếu nghiêm túc khi tham gia học tập lý luận 
chính trị: Một số cán bộ, đảng viên lấy lý do “bận 
đi công tác” để trốn tránh việc học tập, một số 
tham gia học tập thì “có mặt” để điểm danh, rồi 
viện cớ ra ngoài uống nước, đánh cờ giao lưu…; có 
những trường hợp khi tham gia học tập mặc nhiên 
sử dụng thiết bị công nghệ thông tin lướt web, tự 
do trò chuyện trong lớp học không tập trung, chú 
ý nghe giảng. Thậm chí, sau các buổi học, còn 
“bỏ quên” tài liệu, giáo trình tại hội trường, lớp học, 
dưới gầm bàn…vv.

- Một số học viên, trong thời gian đi học lý luận 
chính trị còn chịu sức ép bởi vấn đề tuổi tác, công 
việc, cuộc sống gia đình, không thể toàn tâm, toàn 
ý cho việc học. Học tập lý luận chính trị một cách 
thụ động, ngại đọc, ngại nghiên cứu, không trăn 
trở trước những vấn đề quan trọng, cốt lõi lý luận 
và thực tiễn đặt ra, học mà không hiểu, hoặc hiểu 
không thấu đáo. Do vậy, tình trạng lý luận xa rời 
với thực tiễn trong quá trình học tập đang diễn ra. 

Phát huy vai trò nêu gương và đấu tranh, 
phê phán, khắc phục biểu hiện lười học tập lý 
luận chính trị của học viên các lớp đào tạo, bồi 
dưỡng thực chất là góp phần chống suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị 
quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. 

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý 
luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, khắc phục 
căn bệnh lười học lý luận chính trị của một bộ 
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phận cán bộ, đảng viên hiện nay phải có những 
giải pháp kiên quyết, tác động đồng bộ đến công 
tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, cụ thể là:

- Đối với cán bộ, đảng viên: Chúng ta phải 
kiên quyết đấu tranh, loại bỏ căn “bệnh” lười học 
tập lý luận chính trị. Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến “bệnh” lười học tập lý luận chính 
trị là do bản thân cán bộ, đảng viên nhận thức 
chưa đầy đủ về vai trò của lý luận nói chung, lý 
luận chính trị nói riêng trong hoạt động thực tiễn. 
Vì vậy, phải tăng cường công tác tuyên truyền, 
giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận 
thấy rõ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ lý luận là quyền lợi và trách nhiệm của mình; 
coi đó là nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên, 
liên tục, bền bỉ suốt cuộc đời. Phát huy tính tích 
cực, chủ động, tự giác, nêu gương của mỗi cán 
bộ, đảng viên trong tự học tập, tự nghiên cứu để 
nâng cao trình độ lý luận chính trị, phải thực hiện 
tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “là: Ham 
học, ham làm, ham tiến bộ” (5), để trang bị cho 
bản thân các tri thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị 
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước… tạo nền tảng vận dụng có hiệu quả các tri 
thức đã học trong đổi mới phương pháp, phong 
cách lãnh đạo, quản lý, cải cách hành chính phục 
vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Đấu 
tranh góp ý, phê bình khắc phục triệt để cách 
nhìn nhận học lý luận chính trị không vì mục đích 
tự hoàn thiện của cán bộ, đảng viên.

- Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, 
đảng viên: Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phải có 
đủ tiêu chuẩn về lý luận chính trị. Cần tăng cường 
giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của 
lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; coi việc 
học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên 
và lâu dài trong việc bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, 
chứ không chỉ phục vụ cho việc quy hoạch, bổ 
nhiệm cán bộ. Cần phải tác động đến nhận thức, 
động cơ, thái độ, trách nhiệm và hành vi của từng 
cán bộ, đảng viên; giúp họ xác định đúng động 
cơ và mục đích của học tập lý luận chính trị; có 
thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị; phát huy tính 
sáng tạo, chủ động trong học tập; tích cực mang 
kiến thức lý luận vận dụng vào thực tiễn. Cần phối 
hợp với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để quản 
lý cán bộ, đảng viên được cơ quan cử đi học; đồng 
thời lấy kết quả học tập, rèn luyện hằng năm của 
học viên làm một trong những tiêu chí quan trọng 

để đánh giá, phân loại chất lượng và bình xét thi 
đua khen thưởng đối với đảng viên, tổ chức đảng; 
cũng như đánh giá, sử dụng và thực hiện chính 
sách đối với cán bộ, đảng viên.

- Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:
+ Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI  (Nghị 
quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013) về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế”; 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, quản 
lý; 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 và Kết luận số 94-KL/TW ngày 
28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới 
việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo 
dục quốc dân. Không ngừng đổi mới toàn diện 
công tác giáo dục lý luận chính trị. Đổi mới từ 
chương trình, nội dung các giáo trình, tài liệu giáo 
dục lý luận chính trị đến hình thức, phương pháp 
giáo dục lý luận chính trị. Chương trình, nội dung 
phải cập nhật những kiến thức về các chủ trương 
mới, gắn với thực tiễn sinh động, phục vụ nhu cầu 
công tác của cán bộ, đảng viên; phải góp phần 
giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, 
nghiệp vụ sư phạm và cập nhật kiến thức mới cả 
về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ giảng viên làm 
công tác giáo dục lý luận chính trị. Phát huy vai trò 
nêu gương của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên 
trong tu dưỡng, rèn luyện, thực sự mẫu mực, tiêu 
biểu, trong sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, 
lối sống. Chỉ có bằng kết quả cụ thể, người thật, 
việc thật mới có tính thuyết phục; bởi vậy, từ nói, 
viết và làm, tác phong, thái độ cư xử cho đến lối 
sống hằng ngày của giảng viên các cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ đều ảnh hưởng trực tiếp đến tư 
tưởng, thái độ học tập của học viên.

+ Phải không ngừng đổi mới hình thức, phương 
pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát 
huy tính tích cực, chủ động của người học, tạo cho 
họ lòng say mê, thường xuyên tự học tập, tự tu 
dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, đáp 
ứng với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.
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Biểu hiện thứ ba: Một số cán bộ, đảng viên 
làm việc vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, xâm 
phạm đến lợi ích chung của nhân dân.

Hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên đã và 
đang lợi dụng những chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước để trục lợi cho cá nhân, 
nhóm của mình mà bất chấp lợi ích chung 
của dân tộc. Một số cán bộ, đảng viên đã lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn đã xâm phạm đến 
lợi ích hợp pháp của nhân dân. Một bộ phận 
cán bộ, đảng viên này  đã đuọc Trung ương 
chỉ ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 
(Khóa XI) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
4 (Khóa XII) của Đảng đã làm ảnh hưởng rất 
lớn đến uy tín của Đảng và Nhà nước, ảnh 
hưởng đến sự tồn vong của Đảng, sự tồn vong 
của chế độ. Vì thế, với quyết tâm chính trị của 
cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, 

thậm trí bị truy tố trước pháp luật về những 
hành vi vi phạm của mình.

Như vậy, có thể thấy rằng, xây dụng ý thức 
tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo 
đời sống cho nhân dân là nhiệm vụ cấp bách, là 
tư tưởng xuyên suốt của Đảng và Nhà nước mà 
mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng và nhà nước, 
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp phải 
thật sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Bác 
để phục vụ nhân dân, lấy việc chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân và mức độ 
hài lòng của người dân làm thước đo, làm hiệu 
quả để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán 
bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên là 
lãnh đạo nói riêng. Có như vậy thì việc học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác mới đi 
vào thực chất và thực tế đời sống xã hội./.

Ghi chú:
(1),(2).  Hồ Chí Minh Toàn tập. Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr.56, 152
 (3). Hồ Chí Minh Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 1995, t.7, tr.56, 572
 (4). Hồ Chí Minh Toàn tập. Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 1995, t.10, tr.271

+ Thường xuyên đổi mới công tác quản lý 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị 
tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị 
của các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 
Tăng cường công tác phối hợp với cấp uỷ các địa 
phương, đơn vị và phát huy vai trò, trách nhiệm 
của giảng viên và chủ nhiệm lớp trong công tác 
quản lý học viên; tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, kiểm định đánh giá kết quả học tập của 
học viên, phát hiện các hiện tượng chưa nghiêm 
túc chấp hành quy chế, quy định trong giảng dạy 
và học tập, kịp thời nhắc nhở và xử lý đảm bảo tính 
công bằng, khách quan trong quản lý công tác 
đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Hằng năm, xây dựng 
kế hoạch và tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi 
của người học về chất lượng bài giảng của giảng 
viên góp phần đổi mới quản lý, từng bước nâng 
cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị 
ở các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Như vậy, việc phát huy vai trò nêu gương và 
chống bệnh lười học tập lý luận chính trị là giải 
pháp quan trọng, tích cực và hiệu quả để nâng 
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; 
góp phần thiết thực cho việc trang bị, nâng cao 
trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, giúp họ có bản lĩnh chính trị vững vàng, củng 
cố, tăng cường niềm tin vào lý tưởng cộng sản, 
sự nghiệp cách mạng và tương lai của dân tộc, 
tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách 
mạng của Đảng, thấm nhuần lý luận chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, 
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Giúp cán bộ, đảng viên sau khi hoàn 
thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị tự tin hơn trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, có thói quen nền nếp luôn cố gắng 
khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, kiên trì, tự 
giác, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu cống 
hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh 
Bắc Ninh nói riêng và đất nước nói chung./. 

 
Chú thích: 
(1) Từ điển Tiếng việt, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr.359
(2) Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội 2002, tr.112
(3) Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5. Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, năm 2000, tr. 234
(5) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, 

H.2000, tr.252

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh...
(Tiếp theo trang 19)
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Phan Bội Châu (1867-1940) là một  nhà 
cách mạng, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo 
dục tiêu biểu của Việt Nam cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX. Trong cuộc đời hoạt 

động đầy thăng trầm của mình, ông để lại 
nhiều tư tưởng có giá trị, góp phần “thức tỉnh 
hồn nước”, tiếp thêm “máu nóng” cho cả dân 
tộc đang trong vòng nô lệ. Ông  xứng đáng là 
người thầy lớn, là người mở đường cho dòng 
giáo dục yêu nước của dân tộc. 

Từ cuối thế kỷ XIX (1884), nước ta đã mất 
vào tay thực dân Pháp. Xã hội Việt Nam dưới 
ách đô hộ của thực dân Pháp có nhiều biến đổi 
sâu sắc. Yêu cầu lớn nhất của lịch sử Việt Nam 
lúc này là phải giải quyết hai nhiệm vụ dân tộc và 
dân chủ, trong đó nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
được đặt lên hàng đầu. Nhưng ở góc độ văn hóa 
- giáo dục, yêu cầu thực hiện một cuộc cải cách 
trên lĩnh vực này cũng đặt ra không kém phần 
cấp bách. Phan Bội Châu đã nhận thức được 
điều đó. Ông cho rằng: “Chừng nào còn nằm 
dưới ách thống trị của Pháp, chừng ấy Việt Nam 
còn bế tắc về dân trí, còn bị chèn ép về dân khí. 
Và nếu can tâm trước tình hình này thì bản thân 
mình ngày càng suy nhược, ngay cả sự sống 
còn của dân tộc cũng chẳng còn hi vọng nữa”(1). 
Đây là cơ sở để Phan Bội Châu đưa ra một loạt 
những quan điểm, tư tưởng mới về giáo dục. Tuy 
nhiên, những tác động từ điều kiện bên ngoài, 
mà cụ thể là từ Trung Quốc và Nhật Bản cũng 
có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng giáo dục 
của ông. Những tư tưởng canh tân, cải lương, đã 
ảnh hưởng đến ông qua tân văn, tân thư. Đặc 
biệt, Phan Bội Châu còn chịu ảnh hưởng của tư 
tưởng giáo dục Fukuzawa Yukichi - nhà cải cách 
giáo dục thời Minh Trị. Những tư tưởng bài xích 
lối học hư văn, đề cao thực học và biết học tập 
từng thế mạnh của các nước phương Tây để tự 
cường của Fukuzawa đã tác động tích cực đến 

nhận thức của Phan Bội Châu và ông đã say 
sưa, hào hứng tìm hiểu, nghiên cứu để ứng dụng 
vào đường lối cứu nước của mình.

Trong quan điểm của mình, Phan Bội Châu 
đề cao ý nghĩa và vai trò của giáo dục tri thức. 
Ông nhận thức một cách sâu sắc vai trò của giáo 
dục với đất nước và nhân dân. Ông nói “Nếu dân 
là sinh mệnh của nước thì giáo dục lại là sinh 
mệnh của dân” (2). Mối quan hệ của giáo dục và 
quốc dân được ông làm rõ: “Giáo dục chính là 
phương thuốc để bổ óc, chẳng bao giờ giáo dục 
chết mà quốc dân sống, chẳng bao giờ giáo dục 
mất mà quốc dân còn, mà chẳng bao giờ giáo 
dục suy mà quốc dân thịnh được”(3). Phan Bội 
Châu đã đi tìm lời giải cho thực trạng đất nước: 
Vì sao chúng ta rơi vào tay thực dân Pháp. Đó 
chính là vì hai bệnh “ngu dại và hèn yếu”.

Tìm hiểu tư tưởng giáo dục tiến bộ 
của nhà yêu nước Phan Bội Châu đầu thế kỷ XX

ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THƯ
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

PHaN BỘI CHÂU (1867-1940)
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Ông đã nhận thức một cách đúng đắn tầm 
quan trọng thời đại của giáo dục. Thời đại biến 
đổi đã chỉ cho ông thấy rằng: tri thức và kinh tế 
lúc này trở thành thước đo sức mạnh của một 
quốc gia: “Cuộc cạnh tranh của thế giới hiện 
nay, tri thức và kinh tế chiếm phần rất lớn, còn 
dũng lục cũng chỉ là một bộ phận mà thôi”(4). 
Bởi vậy: “phàm người trong một nước mà giàu 
mạnh được có thể cùng thế giới tranh đua, 
giành sự sống còn, tất phải lấy giáo dục làm cơ 
sở”(5). Chúng ta thật ngạc nhiên vì hiện nay cả 
nhân loại đang vươn tới nền kinh tế tri thức thì 
ngay từ đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu cũng đã 
nhận thức được điều này.

Quan điểm tiến bộ thứ hai của ông là chủ 
trương giáo dục để “khai dân trí, chấn dân khí” 
và học tập nước ngoài. Từ việc nhận thức tầm 
quan trọng của giáo dục, tri thức, Phan Bội 
Châu đã nhận thấy những yếu kém của chế độ 
giáo dục cũ với những lề thói cổ hủ của nó. Yêu 
cầu đặt ra là phải đánh đổ những yếu kém, lạc 
hậu ấy, từng bước xây dựng lối học và phương 
pháp giáo dục mới. Muốn “Chấn dân khí, khai 
dân trí” thì trước hết phải tuyên truyền, cổ động, 
chấn hưng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc 
cho nhân dân. Mặt khác phải xuất dương du 
học. Cần chú ý là trong tư tưởng của Phan Bội 
Châu, việc học tập và tiếp thu nền giáo dục 
nước ngoài không chỉ chủ trương học tập từ 
Nhật Bản mà ở bất kỳ nước nào có nền giáo 
dục tiên tiến và hiện đại hơn ta. “Học Trung 
Quốc, học Nhật Bản, học Châu Âu, học đủ các 
điều…”(6) Con đường tiếp thu tiến bộ khoa học 
từ nước ngoài là con đường nhanh nhất và hiệu 
quả nhất để một nước lạc hậu, đi sau có thể bắt 
kịp với các nước phát triển đi trước. Đó là một 
trong những chủ trương rất mới mẻ, thức thời 
của Phan Bội Châu.

Thứ ba là xây dựng mục tiêu và nội dung một 
nền giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh 
tiến bộ. Giáo dục luôn gắn với con người. Vì vậy 
Phan Bội Châu trước hết luôn đề cao con người, 
hạ thấp những tư tưởng thần bí để nhằm mục 
đích chấn hưng dân trí. Để chấn hưng dân trí, tư 
tưởng của ông thể hiện mong muốn xây dựng 
một hệ thống giáo dục mới, hoàn chỉnh với đầy 
đủ các bậc học, trong đó: “cái ấu trĩ viện, dục 
anh viện, các trường tiểu học, trung học, đại học 
khắp thành thị, thôn quê chỗ nào cũng có”(7).

Có trường lớp rồi thì phải có nội dung đào 
tạo cụ thể. Muốn vậy phải biên soạn sách 
giáo khoa sao cho phổ cập, đại chúng để giáo 
dục quốc dân. Công việc ấy thuộc về cơ quan 
chuyên trách về giáo dục - đó là Bộ giáo dục. 
“Sách tiểu học, trung học, đại học thời có Bộ 
giáo dục biên soạn, tất cả nội dung của sách 
chỉ nhằm mở mang lòng dân yêu nước và lòng 
tin yêu lẫn nhau, khai dân trí, giúp dân quyền 
khiến ai ai cũng tiến bộ”(8). 

Điểm đáng chú ý trong tư tưởng của Phan 
Bội Châu là ông đã đưa ra chủ trương có thể 
gọi là “xã hội hóa giáo dục”, tức là làm sao để 
ai cũng có điều kiện đến trường, ai cũng được 
đi học dù giàu hay nghèo. Làm được điều đó thì 
lấy ngân sách ở đâu? Đó là từ Nhà nước và các 
nguồn phúc lợi xã hội. Ông cho rằng tất cả mọi 
khoản phí tổn về việc học đều do trên triều đình 
và dưới xã hội chịu cả. Nếu dân nghèo túng 
quá thì phải giúp đỡ họ làm sao để mọi người 
đều được học tập, không ai không được học 
đến bậc tiểu học trở lên. Điều này chứng tỏ, 
nhận thức về giáo dục của Phan Bội Châu đã 
vượt cả thời đại. Nhưng xây dựng hệ thống giáo 
dục không chỉ bó hẹp là các trường dạy văn 
hóa. Chủ trương của ông còn rất thiết thực khi 
ông đã nghĩ đến việc học các ngành khoa học 
ứng dụng. Mục đích của việc học là để ra làm 
việc, sản suất chứ không phải học kinh luân thơ 
phú rồi ra làm quan như trước đây. “Không có 
thương học nên thương nghiệp suy, không có 
công học nên công nghiệp hỏng, không có y 
học nên nhân dân không biết đường vệ sinh”(9). 
Lý lẽ của Phan Bội Châu rất đơn giản nhưng 
cũng rất đúng khi ông cho rằng kiểu học như 
vậy chỉ kéo theo hậu quả là ngu nên yếu, nhác 
nên nghèo. Ngày nay nền giáo dục của nước 
ta vẫn tồn tại hiện trạng “thừa thầy thiếu thợ” 
thì ngay từ thời Phan Bội Châu đã nhận thức 
được điều này, ông chủ trương xây dựng các 
trường học bách công đầy khắp trong nước để 
học các nước, đào tạo nên những người thợ 
chuyên môn có tay nghề tốt đáp ứng yêu cầu 
sản xuất của mọi ngành nghề. Ông còn đưa ra 
quan niệm mới về học thức và con đường học 
tập tiên tiến. Trong chế độ giáo dục và khoa 
cử phong kiến, người ta quan niệm người có 
học thức phải là người thông hiểu Tứ thư, Ngũ 
kinh, Bắc sử. Như vậy nói đến học thức là nói 
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đến sách vở. Đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu lại 
đưa ra một quan niệm khác về học thức. Theo 
ông: “không phải chỉ nói chuyện đi học, đọc 
sách mới gọi rằng học thức đâu. Phàm ai dấn 
mình vào các cuộc công thương thực nghiệp, 
nghiên cứu những điều tri thức mới lạ trong thế 
giới đều gọi là học cả”(10). Quan điểm này cho 
thấy cách nhìn mới của ông về con đường học 
tập và tri thức. Xét cho cùng, học phải gắn liền 
với thực tiễn và phục vụ cho thực tiễn đồng thời 
cũng chính thực tiễn là trường học hữu dụng 
nhất cho mỗi người.

Một điểm cần chú ý nữa, Phan Bội Châu đã 
đưa ra một cuộc cách mạng trong giáo dục về 
phương pháp và cách thức giảng dạy mới. Đó 
là “phải bỏ cái học hư văn, vẫn tôn trọng cái tốt 
của sách thánh hiền, phải phụ thêm việc học 
của cái Tây. Việc thi cử lập quy chế mới chứ 
không thi văn suông”(11). Tuy nhiên ông không 
hoàn toàn bác bỏ cái cũ nếu nó có giá trị trong 
giáo dục, đặc biệt là giáo dục tư tưởng truyền 
thống . Trong nhiều tác phẩm của mình như 
Việt Nam nghĩa liệt sử, Việt Nam vong quốc 
sử, Phan Bội Châu cũng sử dụng những truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc để giáo dục tư tưởng, 
đường lối cho nhân dân.Quan điểm này của 
ông rất tiến bộ và có tác dụng giáo dục, giáo 
dưỡng cao. Sự quan trọng của giáo dục truyền 
thống bằng di sản lịch sử của tổ tiên, bằng các 
nhân vật anh hùng, đó là xem truyền thống dân 
tộc như một lực lượng tinh thần rất lớn có sức 
kêu gọi hồn nước, phát huy dân khí.

Nhìn một cách tổng quát, tư tưởng giáo dục 
của Phan Bội Châu có nhiều điểm tiến bộ thậm 
chí còn đi trước thời đại. Đặt trong bối cảnh lịch 
sử Việt Nam đầu thế kỷ XX, những tư tưởng ấy 
đã có vị trí và ý nghĩa to lớn trong việc cổ vũ 
tinh thần yêu nước, mở mang nhận thức cho 
dân trí. Phong trào Đông Du đã cung cấp một 
đội ngũ cán bộ không nhỏ cho phong trào yêu 
nước cách mạng mang màu sắc tư sản đầu thế 
kỷ XX như Đặng Tử Mẫn, Lương Ngọc Quyến… 
Điều quan trọng hơn nữa là những tư tưởng 
giáo dục của Phan Bội Châu khi đặt nó trong 
mục tiêu lâu dài của cách mạng Việt Nam là 
giải phóng dân tộc và khi nó đi vào nhận thức 
trong nhân dân thì nó biến thành tư tưởng cách 
mạng, chủ trương cách mạng thực sự. Từ nhận 
thức về thực trạng “ngu dân” của nền giáo dục 

Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp, ông đã 
chủ trương làm cách mạng xã hội. Đó là con 
đường phát triển nhận thức duy lý và tiến bộ: 
Muốn cứu nước trước hết phải mở mang giáo 
dục, muốn mở mang giáo dục thì phải duy tân, 
cải cách nền giáo dục đương thời, mà muốn cải 
cách giáo dục thì phải lật đổ sự thống trị của 
Pháp. Đó cũng chính là tư tưởng cách mạng 
tập trung ở một nhà yêu nước với mong muốn 
cuối cùng là giành độc lập dân tộc. Tư tưởng 
giáo dục của Phan Bội Châu vì thế có một vị 
trí và ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Việt Nam 
đầu thế kỷ XX, nó không những góp phần thúc 
đẩy sự phát triển cách mạng Việt Nam mà còn 
góp phần định hình giá trị tư tưởng của Phan 
Bội Châu - một nhà cách mạng, một nhà văn 
hóa, một chiến sĩ tiên phong của nền giáo dục 
cận đại Việt Nam.

Ngày nay, đất nước ta đang từng bước đi lên 
xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp đổi mới, 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước rất cần 
tới những con người mới xã hội chủ nghĩa làm 
chủ nền kinh tế tri thức trong tương lai. Do đó, 
Đảng, Nhà nước ta đã nhận thấy vai trò quan 
trọng của giáo dục đào tạo. Giáo dục được coi 
là quốc sách hàng đầu và đang được từng bước 
xây dựng sao cho đồng bộ, tiên tiến, hiện đại. 
Vì vậy, tư tưởng giáo dục của Phan Bội Châu 
còn giúp chúng ta soi lại quá khứ để học tập 
những điểm tiến bộ, rút ra những kinh nghiệm 
quý báu cho thực tiễn xây dựng và phát triển 
nền giáo dục Việt Nam hiện nay./.

Chú thích:
(1). Shiraishi Masaya, Phong trào dân tộc 

Việt Nam và quan hệ của nó với Nhật Bản và 
Châu Á, Nxb CTQG; Hà Nội 2000, tr 376

(2), (3). Phan Bội Châu toàn tập, tập 4, Nxb 
Thuận Hóa, 1990, tr254- 255

(4), (5). Phan Bội Châu toàn tập, tập 3, Nxb 
Thuận Hóa, 1990, tr468, 526

(6), (7),(8). Phan Bội Châu toàn tập, tập 2, 
Nxb Thuận Hóa, 1990, tr261- 262-263

(9). Phan Bội Châu toàn tập, tập 4, Nxb 
Thuận Hóa, 1990, tr44

(10). Phan Bội Châu toàn tập, tập 3, Nxb 
Thuận Hóa, 1990, tr484

(11). Phan Bội Châu toàn tập, tập 1, Nxb 
Thuận Hóa, 1990, tr148
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Công chức cấp xã có vai 
trò quan trọng trong 
xây dựng, hoàn thiện 
chính quyền cơ sở, 

hoạt động thi hành nhiệm vụ 
công vụ. Những năm trước 
thời kỳ đổi mới, do điều kiện 
lịch sử, kinh tế - xã hội nên 
vị trí và vai trò của công chức 
cấp xã chưa được đánh giá 
đúng vì vậy chưa có sự quan 
tâm đúng mức đối với họ trên 
mọi phương diện. Trong thời 
gian gần đây Đảng và Nhà 
nước có sự đổi mới về mặt 
nhận thức đối với đội ngũ cán 
bộ, công chức nói chung và 
công chức cấp xã nói riêng, 
đã đánh giá đúng vị trí vai trò 
của họ. Đó là sự thay đổi có 
ý nghĩa tích cực đối với việc 
xây dựng và hoàn thiện chính 
quyền cơ sở, nâng cao chất 
lượng công chức xã góp phần 
vào sự thành công của sự 
nghiệp xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân.

Để đánh giá chất lượng 
công chức cấp xã cần xem 
xét ở những khía cạnh sau:

Trước hết, chất lượng công 
chức được thể hiện trong thời 
kỳ đổi mới phải gắn với vị trí, 
vai trò và nhiệm vụ được giao, 
chất lượng được đánh giá dựa 
trên tính hợp lý được biểu hiện 
ở sự tinh giản ở mức tối ưu, 
đảm bảo gọn nhẹ, hoạt động 

có hiệu quả. Có thể nói, hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của 
chính quyền cấp xã phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như: cơ sở 
vật chất, phương tiện, tính tổ 
chức khoa học, tính hợp lý 
trong hoạt động của bộ máy…

Thứ hai, chất lượng của 
công chức xã là sự tổng hợp 
chất lượng của từng công chức 
như: phẩm chất chính trị, đạo 
đức; trình độ, năng lực; khả 
năng hoàn thành nhiệm vụ mà 
cơ quan, đơn vị giao.

Như vậy có thể hiểu: Chất 
lượng công chức cấp xã là 
những phẩm chất, giá trị 
liên kết thành một chỉnh thể 
thống nhất thể hiện qua phẩm 
chất chính tri, đạo đức, trình 
độ, năng lực, khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ được phân 
công ở mỗi công chức trong 
việc thực hiện chức năng 

nhiệm vụ được giao của chính 
quyền cấp xã.

Trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ của toàn hệ thống 
chính trị cấp xã và từng thành 
viên trong hệ thống đó cần 
phải dựa vào một số tiêu chí 
sau để đánh giá chất lượng 
công chức cấp xã:

 - Về phẩm chất chính 
trị: Được coi là tiêu chí hàng 
đầu, có tính quyết định đến 
chất lượng hoạt động của mỗi 
công chức, đội ngũ công chức 
cấp xã cần có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, tuân thủ kỷ luật 
trong Đảng, có tính quyết 
đoán dám làm, dám chịu 
trách nhiệm trước công việc 
được giao, không dao động 
trước những khó khăn, thách 
thức. Có phẩm chất chính trị 
tốt, phải có tinh thần trách 
nhiệm cao trong công tác, 

Góp phần tìm hiểu về tiêu chí đánh giá chất lượng 
công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay

ThS. QUYỀN HỒNG NHUNG
Khoa Nhà nước - Pháp luật
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nhiệt tình trong công việc, cần 
có những giải pháp phù hợp 
với những khó khắn của địa 
phương mình.

- Về phẩm chất đạo đức, lối 
sống: Đạo đức là một hình thái 
ý thức xã hội, là những quan 
niệm, quan điểm, tư tưởng 
của một cộng đồng người, 
một giai cấp, một dân tộc về 
chân, thiện, mĩ, về danh dự, 
trách nhiệm, về tình thương, 
tính trung thực, lòng vị tha, lẽ 
sống… Đạo đức là nền tảng, 
là gốc của con người, đối với 
mỗi công chức cấp xã, đạo 
đức càng cần thiết hơn vì hoạt 
động của họ trực tiếp gắn liền 
với lợi ích của nhân dân.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
đề cao phẩm chất đạo đức 
khi đánh giá chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức. Theo 
Người đạo đức là cái gốc quan 
trọng hàng đầu của người 
công chức: “Người cán bộ 
cách mạng phải có đạo đức 
cách mạng. Phải giữ đạo đức 
cách mạng mới là người cán 
bộ cách mạng chân chính… 
Đạo đức cách mạng không 
phải từ trên trời sa xuống. Nó 
do đấu tranh, rèn luyện bền 
bỉ hàng ngày mà phát triển và 
củng cố. Cũng như ngọc càng 
mài càng sáng, vàng càng 
luyện càng trong”.(1)

Đạo đức cách mạng của 
công chức xã biểu hiện như 
sau: Gương mẫu về đạo 
đức, lối sống; thực hiện cần, 
kiệm, liêm chính, chí công vô 
tư, không vụ lợi; Chấp hành 
nghiêm chỉnh đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước, nội 
quy, quy chế cơ quan đơn vị; 
Tận tụy phục vụ nhân dân, 
không quan liêu, cửa quyền, 

gây khó khăn, phiền hà khi 
giải quyết công việc; Có lối 
sống lành mạnh, nhiệt tình, 
chân tình với đồng nghiệp; 
Nghiêm túc trong công việc, 
tác phong khoa học, biết lắng 
nghe, chia sẻ.

- Trình độ năng lực lãnh 
đạo, quản lý, điều hành, kỹ 
năng nghiệp vụ: Công chức 
có phẩm chất chính trị, đạo 
đức tốt mà không có năng lực 
thì trong quá trình thực hiện 
sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm 
chí thất bại trong thực hiện 
nhiệm vụ. Năng lực là yếu tố 
bẩm sinh, nó bao gồm nhiều 
yếu tố như: thể chất, năng 
khiếu, kiến thức, kỹ năng, 
kinh nghiệm, thái độ, phẩm 
chất đạo đức… Đối với công 
chức cấp xã để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, đáp 
ứng nhu cầu thực tiễn cần 
phải có trình độ văn hóa nhất 
định, từ đó tạo tiền đề cho 
việc nhận thức và tiếp thu 
các tri thức khác. Là đội ngũ 
gần dân và sát dân nhất cho 
nên khi tuyển dụng ngoài 
trình độ văn hóa thi công 
chức xã cần phải có trình độ 
lý luận chính trị nhất định, và 
kỹ năng nghiệp vụ để nắm 
được chủ trương, đường lối 
của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước trong từng lĩnh vực 
cụ thể, từ đó vận dụng và 
biến nó thành thực tiễn của 
cuộc sống.

Là những người luôn phải 
giải quyết những tình huống 
trong quản lý hành chính tại 
cơ sở, do đó đòi hỏi công 
chức cấp xã phải có trình 
độ chuyên môn phù hợp với 
vị trí công tác và đạt chuẩn 
theo quy định của pháp luật, 
để giải quyết công việc thấu 

tình đạt lý. Từ đó đề ra những 
quyết định có tính chất tình 
huống cụ thể, chính xác và có 
tính khả thi cao phù hợp với 
điều kiện hoàn cảnh và lợi ích 
của người dân địa phương. 
Tuy nhiên năng lực sáng tạo 
trong xử lý công việc cũng 
cần quyết đoán và có những 
quyết định nhanh chóng, dứt 
khoát. Bởi thực tế cấp cơ sở 
là nơi trực tiếp và cụ thể thực 
hiện chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước, cũng là nơi chịu sự ràng 
buộc của mối quan hệ thân 
quen, anh em họ hàng nhiều 
nhất. Vì thế, công chức cấp 
xã không có năng lực quyết 
đoán, trông chờ, ỷ lại đồng 
nghiệp, cấp trên thì sẽ không 
giải quyết và hoàn thành công 
việc được giao.

 Nói tóm lại, vị trí và vai trò 
của công chức cấp xã là rất 
quan trọng, là cầu nối giữa 
Đảng, Nhà nước với nhân 
dân. Trong thời gian qua 
công chức cấp xã đã phát 
huy vai trò, vị trí của mình và 
có những đóng góp rất lớn 
vào việc giữ vững ổn định 
chính trị, đảm bảo an ninh - 
quốc phòng, phát triển kinh 
tế xã hội đất nước. Trước yêu 
cầu thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng nhà nước pháp quyền 
của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân, phát huy dân 
chủ cơ sở vì vậy đòi hỏi tiếp 
tục nâng cao chất lượng công 
chức cấp xã để đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trong điều 
kiện mới./.

Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh: Toàn 

tập, t.9, tr.293.
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Trong công cuộc xây 
dựng và phát triển đất 
nước, việc đổi mới, 
nâng cao chất lượng 

đào tạo đội ngũ cán bộ là 
nhiệm vụ thường xuyên và 
quan trọng của các cấp, các 
ngành từ Trung ương tới cơ 
sở. Hoạt động nghiên cứu 
khoa học chính là một trong 
những hoạt động có vai trò 
quan trọng trong công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
tại các Trường Chính trị tỉnh 
hiện nay.

Nghiên cứu khoa học có 
thể hiểu là một hoạt động tìm 
kiếm, xem xét, điều tra, hoặc 
thử nghiệm, dựa trên những 
số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt 
được từ các thí nghiệm, nghiên 
cứu khoa học để phát hiện ra 
những cái mới về bản chất sự 
vật, về thế giới tự nhiên và xã 
hội, và để sáng tạo phương 
pháp và phương tiện kỹ thuật 
mới cao hơn, giá trị hơn. Từ đó, 
giúp cho mỗi người có được sự 
trưởng thành hơn trong tư duy, 
phương pháp làm việc, kiến 
thức chuyên môn,… bổ trợ tích 
cực cho quá trình công tác.

Hoạt động nghiên cứu khoa 
học mang lại ý nghĩa thiết thực 
đối với mỗi người, nhất là cán 
bộ, giảng viên tại các trường 
Chính trị. Hoạt động này giúp 
người giảng viên có điều kiện 
đào sâu, nắm bắt chặt chẽ 
hơn kiến thức chuyên môn 
mà mình đang trực tiếp giảng 

dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ 
sung những nội dung kiến 
thức chưa chuẩn xác trong 
bài giảng. Quá trình thực 
hiện các hoạt động nghiên 
cứu khoa học là cơ hội tốt để 
giảng viên có môi trường bồi 
dưỡng năng lực nghiên cứu 
khoa học, nâng cao nhận thức 
hiểu biết về ngành nghề, góp 
phần hình thành và bồi dưỡng 
tình cảm nghề nghiệp. Đồng 
thời nghiên cứu khoa học tạo 
điều kiện cho giảng viên tìm 
ra phương pháp giảng dạy có 
hiệu quả nhất. 

Với chức năng, nhiệm vụ 
chủ yếu là tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản 
lý hệ thống chính trị cấp cơ 
sở, cán bộ, công chức cơ sở, 
Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tỉnh Bắc Ninh luôn thực 
hiện việc gắn đào tạo lý luận 
với việc nghiên cứu khoa học, 
tìm hiểu, tổng kết thực tiễn; 
luôn quan tâm cải tiến nội dung 
chương trình giảng dạy theo 

hướng thiết thực hơn, trong 
đó chú trọng bám sát yêu cầu 
của thực tiễn đặt ra để trang bị 
những kiến thức, kỹ năng cần 
thiết với phương châm “học đi 
đôi với hành” phát huy năng 
lực tư duy, vận dụng sáng tạo 
những kiến thức lý luận để giải 
quyết các vấn đề của thực tiễn 
đời sống đặt ra.

Hoạt động nghiên cứu khoa 
học được triển khai thực hiện 
dưới nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng như: Nghiên cứu 
đề tài khoa học cấp tỉnh; đề 
tài cấp cơ sở; nghiên cứu biên 
soạn tập bài giảng tình hình 
nhiệm vụ của địa phương; 
nghiên cứu biên soạn lịch sử 
trường, địa phương; viết bài 
đăng trên các tạp chí; viết nội 
san “lý luận và thực tiễn”của 
nhà trường…

Chỉ tính từ năm 2015 đến 
nay, Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã đăng 
ký, triển khai nghiên cứu và 
bảo vệ thành công 01 đề tài 

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học 
ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay

ThS. NGUYỄN THỊ THaNH HOa
Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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cấp tỉnh; Nhà trường đã tổ 
chức cho các cá nhân, đơn vị 
đăng ký và triển khai nghiệm 
thu 23 đề tài khoa học cấp 
cơ sở; tổ chức biên soạn tập 
bài giảng “Tình hình nhiệm 
vụ của tỉnh Bắc Ninh”; nhân 
dịp kỉ niệm 60 năm thành lập 
Trường đã tổ chức nghiên 
cứu, bổ sung, xuất bản cuốn 
sách “Lịch sử Trường Chính 
trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc 
Ninh (1957 - 2017)”. Bên 
cạnh đó còn nhiều bài báo 
được đăng trên các tạp chí, 
báo địa phương, Trường đã 
tổ chức thành công 4 hội thảo 
cấp cơ sở với gần 70 bài viết; 
các cán bộ, giảng viên luôn 
tích cực tham gia viết và được 
đăng trong nội san “lý luận 
và thực tiễn” của nhà trường… 
Song song với các hoạt động 
nói trên, Nhà trường còn chủ 
động mời các chuyên gia về 
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
nghiên cứu khoa học với 
cán bộ, giảng viên của Nhà 
trường. Qua đó, tạo nền nếp 
học tập, nghiên cứu và làm 
việc khoa học, góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo.

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, hoạt động nghiên 
cứu khoa học tại Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
trong những năm vừa qua vẫn 
còn tồn tại những hạn chế 
như: Đa số cán bộ, giảng viên 
chưa thực sự chủ động đưa ra 
các đề tài để nghiên cứu; một 
bộ phận giảng viên chưa quan 
tâm hoặc ngại nghiên cứu 
khoa học; một số giảng viên 
còn thiếu kinh nghiệm, chưa 
năng động, chưa tích cực 
nghiên cứu. Bên cạnh những 
cán bộ, giảng viên nghiên 
cứu khoa học vì đam mê, tâm 

huyết, vẫn còn những giảng 
viên làm theo cách đối phó để 
lấy thành tích, dẫn đến chất 
lượng đề tài, bài viết chưa cao; 
chưa có khoa, phòng nào thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp khoa, phòng;…

Thực trạng trên xuất phát 
từ một số nguyên nhân chủ 
yếu sau: Nguồn kinh phí 
cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học của Trường còn 
hạn chế. Đội ngũ giảng viên 
có khả năng nghiên cứu 
khoa học phải kiêm nhiệm 
khá nhiều công việc. Một bộ 
phận giảng viên còn có tâm 
lý e ngại, thiếu nhiệt huyết 
đối với nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học. Ngay từ đầu, một 
số đề tài do các đơn vị đăng 
ký không có tính khả thi trên 
thực tế, dẫn đến tình trạng 
đăng ký nhưng không thực 
hiện được. Bên cạnh đó một 
số giảng viên trẻ được giao 
thực hiện nghiên cứu đề tài 
cấp cơ sở, công trình cá nhân, 
do kinh nghiệm thực tiễn còn 
hạn chế dẫn đến chất lượng 
một số công trình chưa cao.

Để khắc phục những hạn 
chế nêu trên, tác giả xin đề 
xuất một số giải pháp nhằm 
đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học, đổi mới nâng 
cao chất lượng đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ tại Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh hiện nay:

Phải nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, giảng viên về vai 
trò, tầm quan trọng của công 
tác nghiên cứu khoa học đối với 
việc nâng cao chất lượng đào 
tạo của Nhà trường; mỗi cán 
bộ, giảng viên phải luôn thấy 
được việc giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học là hai nhiệm vụ 

có quan hệ chặt chẽ với nhau. 
Từ đó mỗi người tự giác, tích 
cực thực hiện tốt nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học, phát 
huy được tính sáng tạo và tiềm 
năng của từng người.

Hoàn thiện và ban hành 
các văn bản quy định cụ thể 
về công tác nghiên cứu khoa 
học để nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý cũng như 
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ hiện nay.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
cho cán bộ, giảng viên nhất là 
giảng viên trẻ về kiến thức, kĩ 
năng viết và hoàn thành các 
công trình nghiên cứu khoa học 
có chất lượng mang tính ứng 
dụng thực tiễn cao. 

Tăng cường tổ chức các 
hội nghị, hội thảo và các 
hình thức sinh hoạt khoa học 
phong phú khác nhằm chia 
sẻ những kinh nghiệm nghiên 
cứu khoa học trong đội ngũ 
cán bộ, giảng viên của nhà 
trường để phát huy cơ sở vật 
chất hiện đại của nhà trường 
đã được trang bị. 

Xây dựng cơ chế, chính 
sách khuyến khích đối với 
cán bộ, giảng viên đã hoàn 
thành vượt định mức nghiên 
cứu khoa học và có công trình 
nghiên cứu khoa học có giá trị 
thực tiễn cao. 

Trong bối cảnh toàn cầu 
hóa đang là xu hướng phổ 
biến như hiện nay, với vai trò 
quan trọng của tri thức khoa 
học, việc đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu khoa học trong 
mọi lĩnh vực là việc làm có ý 
nghĩa quan trọng và là cơ sở 
cần thiết để tiến hành việc đổi 
mới, nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
hiện nay./. 



41

H

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đổi mới dạy học lý luận chính trị là một quá 
trình gắn liền với sự nghiệp đổi mới toàn 
diện đất nước, của Đảng và nhân dân ta. 
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ là đơn 

vị chịu trách nhiệm đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Suốt chặng đường 
hoạt động, dù trong hoàn cảnh nào, nhà trường 
cũng đều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tích 
cực đổi mới dạy học lý luận chính trị hoàn thành 
nhiệm vụ của mình và đã đào tạo được một đội 
ngũ cán bộ cho tỉnh. Tuy vậy, để bài giảng lý luận 
chính trị đạt chất lượng, có tính thuyết phục cả về 
lý luận và thực tiễn là điều không dễ.

Việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực 
là vấn đề cấp thiết trong hoạt động dạy học. Vì 
vậy, việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc đổi 
mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, 
sáng tạo là nhiệm vụ được Nhà trường hết sức 
quan tâm. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ 
như: nâng cao nhận thức tư tưởng, trách nhiệm 
của giảng viên đối với việc áp dụng phương pháp 
dạy học tích cực; tăng cường công tác lãnh đạo, 
quản lý trong chỉ đạo áp dụng phương pháp dạy 
học tích cực và rèn luyện kỹ năng dạy học tích 
cực cho đội ngũ giảng viên; nâng cao trình độ 
nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng phương pháp dạy 
học tích cực, và bổ sung kiến thức thực tế cho 
giảng viên... Trong đó, việc vận dụng sáng tạo 
phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đối 
tượng học viên là việc làm hết sức thiết thực.

Bởi vậy, trong bài viết này tôi xin chia sẻ một 
số kinh nghiệm áp dụng những phương pháp dạy 
học tích cực của cá nhân với mong muốn tạo ra 
sự thống nhất nhận thức, góp phần nâng cao 
hiệu quả giảng dạy, như sau:

Trong phương pháp nêu ý kiến ghi lên bảng: 
Cách tiến hành thông thường là cử 2 học viên lên 
bảng để luân phiên nhau ghi lại các ý kiến. Tuy 
nhiên chúng ta có thể vận dụng sáng tạo bằng 
những cách khác nhau tùy từng điều kiện cụ thể 

mà hiệu quả sẽ tốt hơn như: Giáo viên có thể 
ghi các ý kiến của học viên để tiết kiệm thời gian 
đối với những bài giảng dài, nhiều kiến thức; Mỗi 
học viên (hoặc nhóm học viên trong mỗi bàn) tự 
ghi ý kiến của mình lên giấy và găm lên bảng). 
Cách này sẽ có vẻ gây xáo trộn trật tự một chút 
nhưng ưu thế của nó là tạo được sự sôi nổi trong 
việc học tập lý luận chính trị; Thực hiện lấy ý kiến 
bằng việc chơi trò chơi. Cả lớp chia ra 2 hoặc 3 
đội để lấy ý kiến, mỗi nhóm là một nửa hoặc 1/3 
lớp và tiến hành theo cách: số học viên của đội 
nào thì cho ý kiến của chủ đề ấy. Từng đội liên 
tục cho ý kiến theo trật tự đội 1- đội 2- đội 3, đội 
nào không đưa ra được ý kiến tiếp theo thì trò 
chơi dừng lại, tuyên bố phần thắng thua của các 
đội, nếu hết thời gian quy định mà các đội vẫn 
chưa dừng thì tuyên bố hòa.

Trong phương pháp hỏi - đáp:  Có thể triển 
khai nhiều hình thức ngoài cách thực hiện thông 
thường là giảng viên hỏi, học viên trả lời mà có 
thể học viên hỏi, giảng viên trả lời. Theo hình 
thức này, giảng viên tạo cho học viên một môi 
trường học tập hoàn toàn chủ động và mang tính 
sáng tạo. Sau mỗi phần của bài giảng hoặc sau 
khi kết thúc một chuyên đề, thậm chí có thể để 
mở đầu một chuyên đề hay bài giảng mới, giảng 
viên đề nghị học viên đưa ra những câu hỏi còn 
thắc mắc hay chưa rõ liên quan đến nội dung bài 
giảng, những vấn đề mà học viên quan tâm đến 
theo chuyên đề đó. Sau khi thu thập toàn bộ số 
câu hỏi của học viên, các câu hỏi này nên được 
viết lên bảng hoặc viết ra giấy định trên bảng 
ghim trong suốt thời gian giảng viên trả lời. Giảng 
viên nên phân loại các câu hỏi đó theo câu hỏi 
chung hay phân loại câu hỏi theo nội dung, phần 
của bài giảng. Trên cơ sở đó giảng viên sẽ trả 
lời những vấn đề mà học viên đưa ra, đồng thời 
những câu trả lời phải có tính định hướng theo 
mục tiêu bài giảng mà giảng viên đã đặt ra.

Giảng viên và học viên cùng trao đổi. Đây 
được xem là hình thức đặc biệt trong phương 
pháp hỏi đáp, thường được áp dụng đối với loại 

Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp dạy học 
tích cực trong giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

ThS. HOÀNG LONG
Giảng viên khoa Dân vận
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câu hỏi mang tính phức tạp hơn, với những vấn 
đề cần thảo luận sâu. Hình thức này sẽ tạo được 
vòng thảo luận đa chiều: không chỉ là trao đổi 
giữa giảng viên với các học viên, mà còn giữa 
học viên với học viên. Vai trò của giảng viên 
khi áp dụng hình thức này phải khéo léo và linh 
hoạt, giảng viên phải điều khiển cuộc thảo luận 
đa chiều này sao cho không được quá sôi nổi 
đến mức tranh cãi căng thẳng, cũng không được 
để cuộc thảo luận rơi vào tình trạng tẻ nhạt và 
mau chóng kết thúc. Chính vì lý do này mà việc 
chọn lựa câu hỏi hay chủ đề đưa ra thảo luận 
phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Câu hỏi phải phù 
hợp với trình độ của học viên, đồng thời loại câu 
hỏi hay chủ đề đưa ra phải thuộc loại câu hỏi có 
nhiều phương án trả lời.

Học viên hỏi - học viên trả lời chính là cách 
đưa học viên làm chủ phương pháp hỏi - đáp (có 
thể thực hiện kết hợp với phương pháp nhóm). 
Cụ thể, phương pháp này được thực hiện như 
sau: Chia lớp ra 2 nhóm, có thể giữ nguyên chỗ 
ngồi. Giảng viên đưa ra yêu cầu về nội dung. Sau 
đó phân công nhóm 1 đặt câu hỏi, nhóm 2 có 
nhiệm vụ trả lời và có thể 1 hay một cụm câu 
hỏi. Các nhóm có thời gian suy nghĩ 3-5 phút, 
yêu cầu trả lời ngắn gọn, đi vào nội dung chính. 
Phương pháp này có thể thực hiện đầu hoặc cuối 
bài hoặc buổi thảo luận. Tuy nhiên, để thực hiện 
phương pháp này yêu cầu giảng viên phải có vốn 
kiên thức sâu, rộng, khả năng phản xạ tốt.

Trong phương pháp thảo luận nhóm: Có thể 
chú trọng đến hoạt động độc lập, hướng vào học 
viên, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo của học viên. Giảng viên có thể chia 
lớp học thành các nhóm nhỏ để thảo luận một 
vấn đề cụ thể nào đó và nhanh chóng đưa ra kết 
luận tập thể về các vấn đề đó. Nội dung thảo luận 
của nhóm thông thường là các vấn đề ngắn, thời 
lượng ít (5-10 phút).

Bên cạnh đó, có thể làm việc theo nhóm lớn: 
Giảng viên chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm thảo 
luận và 1 nhóm quan sát (sau đó hoán đổi cho 
nhau). Nhóm thứ nhất có nhiệm vụ thảo luận và 
trình bày vấn đề được giao. Các thành viên khác 
trong nhóm khác đóng vai người quan sát và 
phản biện. Hình thức nhóm này rất có hiệu quả 
đối với việc làm tăng ý thức trách nhiệm cá nhân 
trước tập thể và tạo động lực cho những người 
trình bày ý tưởng của mình trước tập thể.

Tóm lại, đổi mới phương pháp dạy học hiện 
nay đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần 
được đẩy mạnh hơn nữa để tạo được sự thay 
đổi về chất trong quá trình dạy học. Mặc dù việc 
chuyển từ phương pháp dạy học cũ sang phương 
pháp dạy học mới là không dễ dàng, song nếu 
mỗi giảng viên đều có sự nỗ lực và trăn trở đối với 
mỗi bài giảng thì chắc chắn rằng nó sẽ tạo nên 
một sức sống mới cho những bài giảng lý luận 
chính trị vốn bị xem là khô khan bằng phương 
pháp dạy học tích cực và sáng tạo./.

viên Ban Chấp hành Trung ương” với những nội 
dung toàn diện và sâu sắc hơn, như lời phát biểu 
bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: “Trung ương 
nhấn mạnh, nếu gần 200 Ủy viên Trung ương 
khóa XII, từng đồng chí thực sự soi vào bản thân 
mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương 
mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất 
lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần 
củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng 
viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Chúng ta tin 
tưởng rằng, với việc triển khai thực hiện có hiệu 

quả Quy định số 08 sẽ góp phần thiết thực vào 
việc hoàn thành sứ mệnh cao cả của Đảng ta, 
lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước theo mục 
tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” (4).

Điều này là sự tiếp nối các chỉ đạo trước đó, 
thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta là làm cho tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi 
lan tỏa, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững 
chắc của đời sống xã hội./.

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

H.1984, tập 4, tr.84.
(3). Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách 

mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, ngày 3/2/1969.

(4). Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
ngày 6/10/2018.

Đẩy mạnh học tập...
(Tiếp theo trang 16)
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Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập 
(03/02/1930) có sứ mệnh lịch sử không 
chỉ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân 

tộc mà còn có sứ mệnh lãnh đạo xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân 
dân ta giành được những thắng lợi to lớn trong 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công cuộc 
đổi mới. Vị thế của Việt Nam ngày càng được 
nâng cao trên trường quốc tế.

Có được những thành tựu to lớn đó chính là 
do Đảng ta vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể 
ở nước ta. Gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ Đảng là 
đội tiền phong của giai cấp công nhân; một đội 
ngũ kiên cường của phong trào cộng sản và công 
nhân Quốc tế, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành 
động; mang trong mình bản chất cách mạng và 
khoa học, thuộc tính căn bản nhất của một Đảng 
MácxítLêninnít. Bản chất cách mạng và khoa học 
ấy được củng cố và nâng cao cùng với cuộc đấu 
tranh bền bỉ và anh dũng của giai cấp công nhân 
và nhân dân ta. Đó là tinh thần cách mạng tiến 
công, chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng, 
tận tuỵ trung thành và năng lực hành động thực 
tiễn của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên; 
giải quyết một cách khoa học chính xác các vấn 
đề về chiến lược, sách lược và phương pháp cách 
mạng; vấn đề đối nội cũng như đối ngoại; tuân thủ 
và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam.

Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta 
được thể hiện:

Thứ nhất, Đảng ta xác định và không ngừng 
nâng cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng. 
Từ khi thành lập, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng 
định: “Trước hết phải có  đảng cách mệnh, để trong 
thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên 
lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi 
nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, 
cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. 

Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong 
đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa 
ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người 
không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”(1). 
Người còn nhấn mạnh: “muốn cách mạng thành 
công thì phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc, 
phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy 
sinh, phải thống nhất. nói tóm lại là phải theo chủ 
nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”(2). Như vậy, ngay từ khi 
thành lập Đảng cách mạng ở Việt Nam Nguyễn Ái 
Quốc đã đặt ra và phấn đấu thực hiện những vấn 
đề cơ bản về xây dựng Đảng. Đó là Đảng phải thật 
sự là người lãnh đạo, cầm lái dẫn dắt phong trào 
cách mạng của dân chúng số nhiều và Đảng phải 
nêu cao chủ nghĩa quốc tế. Trong Chính cương vắn 
tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng, Người cho rằng 
“Đảng ta là đội tiền phong của giai cấp vô sản, phải 
thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải 
làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. 
Đảng phải thu phục được đại bộ phận dân cày và 
phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách 
mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến”(3).

Gần 90 năm đấu tranh cách mạng, dù phải 
trải qua gian nan thử thách, mang tên gọi khác 
nhau: Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 
10/1930); Đảng Cộng sản Đông Dương 
(10/1930 - 2/1951); Đảng Lao động Việt Nam 
(2/1951 - 12/1976) và từ 1976 đến nay là Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định lập 
trường giai cấp công nhân, giai cấp gắn liền với 
nền sản xuất đại công nghiệp, tiêu biểu cho xu 
thế phát triển của thời đại; có hệ tư tưởng cách 
mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác- Lênin.

Thứ hai, từ khi ra đời, Đảng ta đã sớm tiếp thu 
chân lý của thời đại cách mạng vô sản, luôn giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 
lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng 
sâu sắc nhất, triệt để nhất. Từ Xô viết Nghệ Tĩnh 
đến Cách mạng Tháng 8/1945, kháng chiến chống 
thực dân Pháp thắng lợi; đánh đế quốc Mỹ giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đi lên 
chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn các vấn đề 

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng cách mạng và khoa học
ThS. CaO THỊ HOa

Phó Trưởng phòng Quản lý ĐT, BD, NCKH
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về đường lối và phương pháp cách mạng. Đảng 
luôn đứng vững lập trường quan điểm của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin; học tập có chọn lọc kinh nghiệm 
cách mạng của các Đảng anh em; tổng kết sâu 
sắc hoạt động thực tiễn cách mạng nước ta, giải 
quyết một cách độc lập, sáng tạo cả trên lĩnh vực 
đối nội, đối ngoại, về cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, về chiến tranh cách mạng.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đảng 
ta chủ trương khởi nghĩa từng phần, kết hợp tiến 
công với nổi dậy, nổi dậy với tiến công; vừa đánh 
vừa đàm, vừa đàm vừa đánh; kết hợp tiến công về 
chính trị, quân sự và ngoại giao… Trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta chủ trương đổi 
mới toàn diện đất nước; thực hiện cơ chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh. Đó là sự vận dụng linh hoạt sáng tạo, 
bản chất cách mạng khoa học của Đảng ta.

Thứ tư, Đảng ta luôn tuân thủ và vận dụng 
sáng tạo những nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một Đảng kiểu 
mới. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách 
mạng, Đảng ta không ngừng xây dựng nhà nước 
và các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân; tăng cường 
xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng 
và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong sinh 
hoạt Đảng thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Đảng ta quan tâm lãnh đạo cuộc đấu tranh 
phòng chống tham nhũng trong một bộ phận cán 
bộ, đảng viên; không ngừng chăm lo giữ gìn phẩm 
chất cách mạng, đồng thời ra sức nâng cao kiến 
thức, năng lực của cán bộ, đảng viên theo yêu 
cầu, nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ. 

Xã hội hiện đại ngày càng phát triển thì một số 
kết luận cụ thể nào đó của chủ nghĩa Mác - Lênin 
có thể không còn hoàn toàn phù hợp trong mọi 
lúc, mọi nơi, mọi trường hợp, song những giá trị cơ 
bản, căn cốt của học thuyết này ngày càng được 
chứng minh rõ hơn, những dự báo của các nhà 
kinh điển ngày càng tiến gần đến chân lý hơn, sát 
thực hơn. Sự phát triển của nhân loại nói chung 
và của dân tộc ta nói riêng trong thế kỷ XXI không 
thể thiếu vắng tư tưởng của C.Mác. Tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân 
tộc, danh nhân văn hoá thế giới, sẽ trường tồn 
cùng dân tộc. Hơn nữa, C.Mác, Ph. Ăngghen và 
V.I.Lênin là những người giữ vai trò rất quan trọng 
trong việc sáng lập ra Đảng Cộng sản nói chung 

và Quốc tế Cộng sản. Một chính đảng cách mạng 
chân chính sẽ luôn trung thành với những người 
sáng lập ra mình.

Từ bản chất cách mạng và khoa học của Đảng 
làm cho Đảng ta ngày càng lớn mạnh, là cơ thể 
sống, có tính năng động, có cơ cấu tổ chức phù 
hợp, có đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng trước 
mọi thử thách.

Hiện nay đất nước ta đang đổi mới toàn diện 
và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, Đảng ta đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh nhằm làm cho Đảng thực 
sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cách 
mạng trong thời kỳ mới. Về quan hệ đối ngoại của 
Đảng, Nhà nước đang phát triển tốt đẹp, vị thế Việt 
Nam được đánh giá cao trên trường quốc tế. Từ 
những tình hình trên đòi hỏi Đảng ta hơn bao giờ hết 
phải bám sát thực tiễn, tổng kết, rút kinh nghiệm và 
kịp thời bổ sung, phát triển, cụ thể hoá đường lối, 
làm cho đường lối của Đảng ngày càng sinh động, 
mang đầy đủ tính khoa học và cách mạng.

Năm 2019 gắn với sự kiện trọng đại của Đất 
nước. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng với những quyết sách quan trọng hướng tới 
xây dựng nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to 
đẹp hơn. Để làm tròn sứ mệnh lịch sử lãnh đạo 
toàn xã hội, giữ vững bản chất cách mạng và khoa 
học, luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta cần phải chăm lo 
xây dựng Đảng vững mạnh, giữ gìn phẩm chất 
cách mạng đi đôi với nâng cao kiến thức, năng lực 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ 
chính trị, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam.

Trong bối cảnh chung của cả nước, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang ra 
sức thi đua phát huy những kết quả đạt được, 
khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh lao 
động sản xuất quyết tâm thực hiện thắng lợi mục 
tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Bắc 
Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương 
vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn 
minh, hiện đại./. 

Chú thích:
(1),(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.  Chính trị 

Quốc gia, H.2002,t2,t267-268,280.
(3). Hồ Chí Minh toàn tập Chính trị Quốc gia. 

H1995.T3.T3.
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Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và 
tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là 
một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan 
trọng, nhằm tạo sự thống nhất trong 

Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; là tiền đề 
vững chắc cho sự thành công trong thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đề ra. Với đội 
ngũ đảng viên - giảng viên thuộc Đảng bộ trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ, điều đó càng cần thiết 
và quan trong góp phần thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ cho tỉnh. Mỗi đảng viên - giảng viên là một 
tuyên truyền viên trong quá trình phổ biến, quán 
triệt và thực hiện nghị quyết.

Thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ , đặc biệt là người đứng đầu cấp 
ủy đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò, trách 
nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức 
quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Coi đây là một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
đảng, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, 
vững mạnh. Đồng thời, chú trọng đổi mới nâng 
cao chất lượng học tập, quán triệt các  nghị quyết, 
chỉ thị của các cấp ủy Đảng, xây dựng kế hoạch 
thực hiện gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ 
chính trị của nhà trường là  giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học nhằm góp phần đưa nghị quyết 
của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả.

Ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
được ban hành, căn cứ Hướng dẫn của cấp ủy 
cấp trên, đặc biệt là của Đảng ủy Khối các cơ 
quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Trường đã 
ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và 
triển khai thực hiện Nghị quyết cho toàn thể cán 
bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở 
đó, các chi bộ đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng 
viên thuộc đối tượng quản lý của chi bộ tham gia 

đầy đủ, đúng thời gian, có sự kiểm tra, giám sát 
thường xuyên trong suốt quá trình học tập.

Bên cạnh đó, công tác văn phòng cấp ủy đã 
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình: 
chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ 
nhiệm vụ. Cụ thể, đã đặt mua, trang bị các loại 
tài liệu học tập, cấp phát đúng thành phần, đủ 
số lượng, đảm bảo cho việc học tập, quán triệt 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Việc chuẩn bị 
các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học tập 
nghị quyết, phòng thảo luận đầy đủ; kỹ thuật 
hạ tầng viễn thông để kết nối đường truyền trực 
tuyến từ các hội nghị toàn quốc tới tỉnh, từ hội 
nghị cấp tỉnh đến Đảng bộ trường được thực 
hiện chu đáo, đảm bảo hiệu quả, chất lượng 
đường truyền tốt. 

Việc học tập nghị quyết được cán bộ, đảng 
viên chấp hành nghiêm túc, nắm được nội dung 
cơ bản của các Nghị quyết; kết thúc đợt học tập, 
100% các chi bộ trong toàn Đảng bộ xây dựng 
kế hoạch và chương chình hành động, sinh hoạt 
nghị quyết chuyên đề gắn với nội dung nghị 
quyết; 100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện 
nghiêm túc việc viết bài thu hoạch để thể hiện 
nhận thức cá nhân.

Thực tế cho thấy, đối với nhiều cán bộ, đảng 
viên, giảng viên việc học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ mà còn là 
nhu cầu tự thân của mỗi người nhằm phục vụ 
cho nhiệm vụ chuyên môn mà mình đảm nhận. 
Chính vì vậy, đội ngũ này đã chủ động nắm bắt, 
tiếp nhận thông tin và nghiêm túc học tập, quán 
triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chủ động 
lồng ghép vào từng đơn vị bài giảng cho phù hợp.

Việc tổ chức triển khai và xây dựng chương 
trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết cơ 
bản sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ trường, được thảo luận sôi nổi và xây dựng 
quy định thực hiện nghiêm túc.

Suy nghĩ bước đầu về việc quán triệt, học tập 
nghị quyết cho đảng viên của Đảng bộ Trường 

Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay 
ThS. TRẦN THỊ HUỆ

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, 
trong quá trình tổ chức học tập và triển khai thực 
hiện nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 
như sau: 

- Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật 
chất, tài liệu nghiên cứu... được thực hiện, đáp ứng 
cơ bản đầy đủ, Tuy nhiên chất lượng chưa cao, đặc 
biệt là học tập theo hình thức hội nghị trực tuyến ở 
Đảng bộ trường như hiện nay, ví như màn hình ti 
vi quá nhỏ, tài liệu phục vụ học tập nghị quyết còn 
hạn chế vì mới dừng lại ở các đồng chí trong Ban 
chấp hành đảng bộ và các đồng chí Bí thư chi bộ, 
mỗi chi bộ chỉ có một tài liệu chung. Điều đó cũng 
làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập Nghị 
quyết vì một số Nghị quyết của Trung ương có nội 
dung dài mà thời gian nghiên cứu, học tập ngắn 
nên Báo cáo viên khó phân tích, luận giải được 
hết trong khi tài liệu đảng viên không được trang 
bị đầy đủ, đặc biệt đảng viên là giảng viên cần vận 
dụng, liên hệ vào bài giảng.

- Trong việc viết bài thu hoạch học tập, quán 
triệt Nghị quyết cá biệt vẫn còn cán bộ, đảng 
viên còn có tư tưởng đối phó, sao chép và liên 
hệ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn rất chung chung.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, 
quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của 
Đảng trong thời gian tới. Theo tôi, cần thực hiện 
tốt một số biện pháp sau:

Thứ nhất: Bám sát kế hoạch triển khai của 
cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Trường cần chủ động 
xây dựng kế hoạch học tập cho phù hợp, chuẩn 
bị chu đáo, đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, tài 
liệu phục vụ học tập nghị quyết.

Thứ hai: Sau mỗi đợt tổ chức học tập, quán 
triệt Nghị quyết Đảng ủy cần tăng cường vai trò 

lãnh đạo các chi bộ trong quá trình triển khai viết 
bài thu hoạch cá nhân nhằm tránh việc sao chép 
hình thức hoặc đối phó và xây dựng chương trình 
hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị 
đặc thù.

Thứ ba: Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc 
sống phụ thuộc rất lớn ở khâu xây dựng và tổ 
chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành 
động. Đây là một trong những yếu tố có tính 
quyết định, do đó không được xem nhẹ. Trong 
thời gian tới, cần phải đầu tư công sức, trí tuệ, 
huy động các nguồn lực để xây dựng chương 
trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết 
cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn bằng các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, 
tránh chung chung.

Thứ tư: Đảng ủy cần tăng cường công tác 
giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 
chương trình hành động, đưa hoạt động này vào 
nền nếp. Lấy việc thực hiện kiểm tra chương trình 
hành động và thể chế hóa nghị quyết làm trọng 
tâm. Định kỳ một quý thực hiện cung cấp thông 
tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là 
giảng viên cập nhật, bổ sung những nội dung mới 
trong nghị quyết vào từng bài giảng sao cho phù 
hợp, đảm bảo tính định hướng chính trị trong từng 
bài giảng, bài viết nghiên cứu khoa học.

Trên đây là suy nghĩ bước đầu của cá nhân về 
việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, từ 
đó rút ra được những ưu, khuyết điểm trong quá 
trình tổ chức và thực hiện, những giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng các buổi học tập Nghị quyết 
về sau nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống, tạo phong trào hành động sôi nổi thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đảng nói chung và Nghị 
quyết Đảng bộ Trường Chính trị nói riêng./. 

chia sẻ kinh nghiệm hay, các giải pháp trong 
công tác giảng dạy, trong ứng xử giao tiếp, 
qua đó mỗi giảng viên rút ra được những bài 
học kinh nghiệm quý và cách làm phù hợp 
nhất cho mình trong chuyên môn cũng như 
trong học tập, rèn luyện và làm theo phong 
cách Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường sự 
đoàn kết, thống nhất trong đội ngũ giảng viên 

nhà trường, tăng cường mối quan hệ gắn kết 
giữa đội ngũ giảng viên các trường chính trị 
với nhau.

Để rèn luyện phong cách, thì nỗ lực, sự tự 
giác của mỗi cá nhân là yếu tố cơ bản, quyết 
định mức độ thành công. Do đó, trong mùa 
xuân mới Kỷ Hợi - 2019, trong không khí phấn 
khởi mỗi giảng viên Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ cần nêu cao ý chí quyết tâm học tập, 
làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
xây dựng đội ngũ giảng viên “vừa hồng, vừa 
chuyên”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.

Xây dựng và rèn luyện...
(Tiếp theo trang 14)
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Nêu gương là một yêu cầu, một phương 
thức giáo dục đạo đức rất có ý nghĩa và 
có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng. 
Đó cũng là một cách để cai trị, quản trị 

đất nước đã được các bậc đế vương, quân tử của 
các triều đại phong kiến trong lịch sử áp dụng. 

Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đang 
trong quá trình hội nhập và phát triển dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì 
vai trò cũng như trách nhiệm của mỗi tổ chức 
Đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng phải 
thực hiện việc nêu gương. Và việc nêu gương 
phải được thực hiện trong mọi lúc, mọi nơi cho 
cấp dưới và cho quần chúng nhân dân. Có thể 
khẳng định, thực hiện tốt việc nêu gương của 
cán bộ, đảng viên sẽ nâng cao uy tín, niềm 
tin của nhân dân với Đảng, đồng thời trực tiếp 
thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn 
hiện nay.

Nói về nêu gương, hay làm gương (exemple) 
là làm mẫu; là tạo ra một mẫu mực cho người 
khác học và làm theo. Làm gương và noi 
gương là một quá trình hình thành các tập 
quán, tập tính, hay nói cách khác, là cách mà 
con người xã hội hóa nhân cách cá nhân. Nói 
một cách nôm na, đơn giản, các hành động 
noi gương hay làm theo gương của người khác 
là học tập, thực hành... Trong lãnh đạo quản 
lý, nêu gương được chú ý như một phương 
thức quản trị xã hội.

Ph.Ăngghen đăc biệt coi trọng việc nêu 
gương và giúp đỡ, hạn chế  dùng mệnh lệnh, 
áp đặt khi vận động quần chúng. V.I. Lênin 
yêu cầu các Đảng cộng sản là phải “thuyết 
phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng 
đắn của Cương lĩnh và sách lược của mình”(1). 

Kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu 
gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên bởi đảng 
cầm quyền lãnh đạo đất nước nếu không thực 
hiện tốt đạo đức cách mạng, không làm tốt nhiệm 
vụ chống tha hóa, hủ bại, suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức lối sống thì càng ngày càng xa 
rời quần chúng. Trên thực tế, nhiều đảng cầm 
quyền trên thế giới bị suy vong chính là do sự 
tha hóa, biến chất trong đảng, không còn uy tín 
trong lòng nhân dân. Nhận thức sâu sắc được 
điều đó, Đảng ta rất chú trọng công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Nếu Đảng ta 
không thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, 
không thống nhất cao về ý chí, hành động; không 
trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ 
về tổ chức thì không thể đứng vững và đủ sức 
lãnh đạo đưa đất nước đi lên(2).

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã 
được đề cập từ lâu, đề cập nhiều lần trong các 
văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng. Đó 
là Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XI về những điều Đảng viên 
không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí 
thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các 
cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII 
về một số việc cần làm ngay để tăng cường 
vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và 
nội dung này cũng được thể hiện ở nhiều nghị 
quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng. Trên 
tinh thần đó, tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa 
XII) vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã 
thảo luận và thống nhất cao việc ban hành 
Quy định số 08-QĐ/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 Đảng”. Có thể 
nói đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung 
ương ban hành một quy định, trong đó đề cập 
cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng 
chí lãnh đạo cao nhất của Đảng - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương, cho thấy tính công 
khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày 
càng được phát huy. Sự ra đời của Quy định 
số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 nhằm tiếp tục 
hoàn thiện các quy định của Đảng về trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất 

Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo
ThS. LÊ THỊ NGỌC MaI

Khoa Dân vận
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là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao; 
một lần nữa khẳng định việc nêu gương là 
trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người 
cán bộ.

Dẫu biết rằng cán bộ lãnh đạo là nguồn 
lao động chất lượng cao, là nguồn vốn xã hội, 
tuy nhiên thời gian qua, không ít cán bộ, đảng 
viên, không những không nêu gương, mà còn 
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
Không những không đi trước thiên hạ trong 
việc xây dựng một nhà nước pháp quyền, một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh, mà lại chạy theo lối sống 
ích kỷ, vụ lợi, “vinh thân phì gia”, kéo bè kéo 
cánh, lách luật, lách quy trình, bổ nhiệm con 
cháu, người nhà vào các vị trí quan trọng trong 
bộ máy của Đảng và Nhà nước; ban hành chủ 
trương, nghị quyết về đầu tư; góp vốn, chỉ định 
thầu, cổ phần hóa; thiếu trách nhiệm trong 
kiểm tra, giám sát; tham nhũng, lợi ích nhóm; 
vụ lợi, ưu ái, vun vén cho gia đình, không trung 
thực trong kê khai tài sản, thu nhập, sử dụng 
bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung 
thực. Chỉ tính sau nửa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cấp ủy, Ủy 
ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 
480 tổ chức đảng và hơn 15 nghìn đảng viên 
vi phạm, trong đó có gần 1.300 đảng viên bị 
thi hành kỷ luật do tham nhũng. Từ đầu nhiệm 
kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật 56 
cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong 
đó có 11 Ủy viên Trung ương, nguyên là Ủy 
viên Trung ương(3).

Theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-
10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương 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” có 4 điều. Điểm cốt lõi của Quy định 
là “cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải 
gương mẫu” và nhấn mạnh trước hết là Ủy 
viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, đưa Quy 
định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương (Khóa XII) vào cuộc sống, có thể sẽ có 
nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo của các 
cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy vậy, cần tập 
trung làm tốt một số giải pháp trọng tâm 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 chuyển 
hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với 

(Xem tiếp trang 52)
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Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một 
trong những nhân tố quyết định tương lai, 
vận mệnh dân tộc, là lực lượng chủ yếu 
trên nhiều lĩnh vực đòi hỏi sức khỏe và 

sự sáng tạo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn đề cập đến vai trò, vị trí của thế hệ trẻ đối 
với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và 
xây dựng đất nước, Người cho rằng: "Thanh 
niên là người chủ tương lai của nước nhà... 
Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một 
phần lớn là do các thanh niên”(*). Do đó, thanh 
niên phải là người xung kích, đi đầu trong thực 
hiện mọi nhiệm vụ góp phần xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị cơ 
bản của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh 
Bắc Ninh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo, quản lý hệ thống chính trị cấp cơ sở, 
cán bộ, công chức về lý luận chính trị - hành 
chính; đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 
kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công 
tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; về pháp 
luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực 
khác. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, 
kế hoạch của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần 
vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Có được 
kết quả đó là do có một đội ngũ cán bộ, giảng 
viên có tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm và 
nhiệt tình, luôn đoàn kết, thống nhất vì nhiệm 
vụ chung. Trong đó, đội ngũ cán bộ, giảng 
viên trẻ là những đoàn viên thanh niên đã có 
nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực thể hiện tinh 
thần xung kích, sáng tạo, có những đóng góp 
quan trọng.

Hiện nay, Chi đoàn thanh niên Trường có 13 
đoàn viên (6 đoàn viên là giảng viên, 5 đoàn 
viên là viên chức của các phòng, 02 đoàn viên 
là giảng viên hợp đồng theo công việc). Với 
sức trẻ, luôn có những ước mơ hoài bão và lý 
tưởng được cống hiến, hy sinh, đội ngũ đoàn 
viên thanh niên đã luôn phát huy được tinh thần 
xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị chung của Trường. Và trên mỗi vị trí 
công tác, là giảng viên trực tiếp tham gia hoạt 
động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các 
hoạt động chuyên môn khác, các đoàn viên 
trong Chi đoàn luôn xác định rõ trách nhiệm 
của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được 
giao, phát huy tinh thần xung kích, lòng nhiệt 
huyết của tuổi trẻ mong muốn được làm việc, 
lao động và sáng tạo, góp phần vào nhiệm vụ 
xây dựng và bảo về Tổ quốc, không ngại khó, 
ngại khổ, đúng như lời dạy của Bác Hồ “đâu 
cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Phát huy tinh thần đó, trong những năm qua, 
được sự quan tâm thường xuyên và sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, Chi 
đoàn Trường đã luôn cố gắng, đoàn kết, quyết 
tâm phấn đấu đưa các phong trào của Đoàn 
gắn với nhiệm vụ chính trị chung của Trường và 
đã có những kết quả trên các mặt sau:

Về chính trị, tư tưởng: Chi đoàn Trường luôn 
làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với các 
đoàn viên. Các đoàn viên luôn thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của nhà nước; thể hiện tinh thần yêu nước, 
tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc; 
có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, các đoàn 
viên cũng tích cực tuyên truyền và tham gia 

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong 
thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên 
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh 

CN. NGUYỄN THỊ HÒa
Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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các phong trào thi đua lập thành tích hướng tới 
kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của 
Trường và  các tổ chức đoàn thể.

Về hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học: 6 đoàn viên là giảng viên đều là các giảng 
viên trẻ nên có điều kiện thuận lợi hơn trong 
việc tiếp cận, cập nhật và chuyển hóa nhanh, 
nhạy bén các thông tin, tri thức mới trên tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội…Đặc biệt 
là trong điều kiện của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 hiện nay. Từ đó, các đoàn viên đã 
biết vận dụng một cách sáng tạo, góp phần tích 
cực, nâng cao năng lực, hiệu quả trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng 
thời, các giảng viên trẻ luôn tích cực, chủ động, 
gương mẫu đi đầu trong phong trào tự học tập, 
nghiên cứu, rèn luyện, nhằm không ngừng trau 
dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Trong 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các đoàn viên 
luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi, thường xuyên chủ 
động dành thời gian tham gia các buổi dự giờ 
các giảng viên có năng lực, uy tín cũng như của 
các giảng viên trẻ để học hỏi và rút kinh nghiệm 
cho bản thân. Hiện nay 100% các giảng viên 
là đoàn viên Chi đoàn đã sử dụng giáo án điện 
tử, phương tiện hiện đại khi lên lớp, đồng thời 
biết vận dụng các phương pháp giảng dạy hiện 
đại, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 
dưỡng của Trường. Trong những năm qua, các 
giảng viên trẻ cũng đã có rất nhiều cố gắng 
trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đã có 
những đồng chí đã được công nhận giảng viên 
giỏi cấp Khoa, cấp Trường. 

Năm 2018, Ban Chấp hành Chi đoàn Trường 
đã xây dựng kế hoạch dự giờ đối với các giảng 
viên là đoàn viên Chi đoàn hướng tới kỷ niệm 
36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). Đây 
là một hoạt động có ý nghĩa tích cực góp phần 
nâng cao chất lượng giảng dạy cho các giảng 
viên trẻ. Bởi lẽ, hầu hết các giảng viên trẻ còn 
có những hạn chế nhất định về kiến thức lý 
luận, kinh nghiệm thực tiễn cũng như phương 
pháp giảng dạy. Thông qua các buổi dự giờ, 
mỗi giảng viên có thể học hỏi, rút kinh nghiệm 
cho bản thân khi dự giờ giảng viên khác, đồng 
thời cũng có được những nhận xét, đánh giá 
về ưu điểm, hạn chế trong bài giảng của mình 
để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh giảng dạy, các giảng viên là đoàn 
viên Chi đoàn cũng tích cực nghiên cứu khoa 

học với các nội dung như: viết bài nội san, hội 
thảo, làm chuyên đề nghiên cứu khoa học cá 
nhân, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
cơ sở… Nhiều bài viết cho Nội san Trường cũng 
được đánh giá khá tốt…hàng năm, hầu hết đều 
đảm bảo giảng đủ và vượt số giờ giảng theo 
quy định. Nghiên cứu khoa học giúp giảng 
viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn, nắm 
bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mình 
đang trực tiếp giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, 
bổ sung những nội dung kiến thức còn thiếu 
hoặc chưa chuẩn xác trong bài giảng của 
mình. Người giảng viên tham gia nghiên cứu 
khoa học một mặt vừa củng cố lại kiến thức 
chuyên môn của mình, mặt khác vừa có điều 
kiện mở rộng, hiểu biết nhiều hơn từ những 
kiến thức từ các chuyên ngành khác. Nghiên 
cứu khoa học cũng góp phần phát triển tư duy, 
năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, 
trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức 
khoa học của giảng viên.

Đối với các đoàn viên là viên chức các phòng 
cũng chủ động, tích cực trong thực hiện các 
nhiệm vụ được giao “phục vụ tốt” góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường, 
nhất là trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 
ngày thành lập Trường, Nhà giáo Việt Nam… 

Về các hoạt động phong trào của Chi đoàn 
Trường: Trong những năm qua, phát huy vai 
trò xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên thanh 
niên của Trường luôn tích cực đề xuất và tham 
gia vào các hoạt động, phong trào chung của 
Trường như: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
các ngày lễ lớn trong năm như: ngày thành lập 
Trường 16/02; chào mừng tháng Thanh niên; 
kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và 
Quốc tế lao động 1/5; tổ chức ngày Quốc tế 
thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con cán bộ, công 
chức, viên chức của Trường; hoàn thành công 
trình thanh niên trồng hoa và cây xanh trong 
khuôn viên Trường; phối hợp với Công đoàn 
và Phòng Tổ chức, hành chính - Tư liệu lao 
động vệ sinh khu nhà mới, chuẩn bị điều kiện 
tốt nhất cho sự kiện khai trương khu nhà mới, 
kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, quyên góp 
sách báo ủng hộ cho thư viện Thị trấn Chờ, 
huyện Yên Phong…

Để góp phần phát huy hơn nữa tinh thần 
xung kích, sáng tạo của các đoàn viên thanh 
niên, năm 2018, Ban Chấp hành Chi đoàn 
Trường đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng 
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cao tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực 
hiện nhiệm vụ của đoàn viên Chi đoàn Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ”. Các đoàn viên đã 
chủ động chuẩn bị các bài tham luận, đưa ra 
các ý kiến đóng góp để xây dựng Chi đoàn 
ngày càng vững mạnh và nâng cao chất lượng 
của các hoạt động, phong trào thanh niên 
trong thời gian tới.

Về tham gia các hoạt động của Đoàn khối 
các cơ quan tỉnh phát động: Trong năm 2018, 
các đoàn viên Chi đoàn Trường luôn sẵn sàng, 
chủ động,tích cực trong tham gia các hoạt 
động do Đoàn cấp trên phát động như: cuộc 
thi “Nụ cười công sở”, viết các bài tham luận 
tham gia Hội thảo khoa học “Nâng cao vai trò 
của đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận, 
phát huy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên 
địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; tham gia tích cực trong 
ngày Hội hiến máu nhân đạo; tham gia tình 
nguyện tại xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, 
tham gia các phong trào chung do Đoàn cấp 
trên phát động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ 
lớn trong năm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động của Chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn 
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh thời gian qua vẫn còn 
những hạn chế, yếu kém: 

Một là, do không phải là cơ sở đoàn chuyên 
trách nên đoàn viên chưa tập trung nhiều thời 
gian cho hoạt động đoàn, một số đoàn viên 
chưa nhận thức đúng đắn về tinh thần trách 
nhiệm trong tham gia các phong trào đoàn nên 
làm giảm tính chủ động, tích cực trong thực 
hiện phong trào chung.

Hai là, một số đoàn viên chưa thật sự phát 
huy được tinh thần xung kích, tính chủ động, 
sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao.

Ba là, có lúc, có thời điểm hoạt động của 
Chi đoàn Trường còn mang tính hình thức, 
thiếu sâu sát trong chỉ đạo và thực hiện (ví dụ: 
xây dựng kế hoạch dự giờ hàng năm đối với 
giảng viên là đoàn viên Chi đoàn nhưng chưa 
thực hiện được). Các hoạt động của Chi đoàn 
về cơ bản vẫn mang tính nội bộ, chưa sôi nổi, 
cuốn hút; chưa tổ chức được nhiều hoạt động 
thanh niên, tình nguyện ở các địa phương, cơ 
sở còn nhiều khó khăn.

Bốn là, công tác tham mưu, đề xuất với 
Đảng ủy, Lãnh đạo Trường cũng như năng 
lực tổ chức, điều hành của BCH, đứng đầu là 

Bí thư chi đoàn Trường còn hạn chế, và thiếu 
tính chủ động. Chất lượng sinh hoạt đoàn còn 
nghèo về nội dung, chưa có sự đổi mới, tính 
sáng tạo chưa cao, bên cạnh đó Ban Chấp 
hành Chi đoàn có lúc còn chưa mạnh dạn, 
thiếu chủ động trong công tác nên chưa phát 
huy được vai trò của mình. 

Năm là, do số lượng đoàn viên ít lại chủ yếu 
là nữ nên bị chi phối nhiều về thời gian cho gia 
đình cũng như về mặt tâm lý, do đó phong trào 
không mạnh, chưa thực hiện được những hoạt 
động, phong trào sôi nổi như Đoàn thanh niên 
của các Sở, ban ngành trong tỉnh.

Sáu là, kinh phí cho hoạt động Chi đoàn 
còn hạn hẹp chủ yếu từ nguồn thu thông qua 
đóng góp của đoàn viên. Vì vậy, khi tổ chức 
các hoạt động phong trào thanh niên phải có 
sự hỗ trợ kinh phí từ Đảng ủy, Lãnh đạo Trường 
và Công đoàn Trường. Điều đó đã phần nào 
ảnh hưởng đến tính chủ động và chất lượng 
công tác của Chi đoàn trên thực tế. 

Để tiếp tục phát huy tinh thần và thể hiện 
xứng đáng vai trò xung kích trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Trường trong thời gian 
tới, Chi đoàn thanh niên Trường cần phải có 
những giải pháp:

Thứ nhất: Cần nâng cao nhận thức cho các 
đoàn viên Chi đoàn Trường về vị trí, vai trò cũng 
như trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối 
với nhiệm vụ chính trị của Trường, luôn phải 
nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, tình 
nguyện của thanh niên trên các phong trào 
hoạt động chung của Trường. Phải phát huy 
sức mạnh đoàn kết, bởi đoàn kết thanh niên 
là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng Chi 
đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, cần nâng cao 
tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm trong 
việc tham gia sinh hoạt Chi đoàn của mỗi đoàn 
viên thanh niên.

Thứ hai: Thể hiện rõ hơn tinh thần xung kích, 
sáng tạo của mỗi đoàn viên trong học tập, rèn 
luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, công nghệ thông tin, đặc biệt với đoàn viên 
là giảng viên cần trau dồi các phương pháp 
giảng dạy tích cực, cập nhật những kiến thức 
mới về cả lý luận lẫn thực tiễn để nội dung bài 
giảng thêm phong phú, hiệu quả cao hơn.

Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu 
quả, sáng tạo các nội dung phong trào thanh 
niên xung kích, tình nguyện. Tổ chức đa dạng 
các phong trào thanh niên theo hướng thiết 
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thực, bám sát thực tiễn, có ý nghĩa, phát huy 
được tinh thần đoàn kết cũng như khả năng 
của các đoàn viên trong Chi đoàn. Đặc biệt là 
tổ chức được những hoạt động, phong trào tình 
nguyện vì cộng đồng ở những địa phương, cơ 
sở còn nhiều khó khăn.

Thứ tư: Chất lượng hoạt động của Chi đoàn 
mạnh hay yếu phụ thuộc một phần lớn vào 
người đứng đầu Chi đoàn. Do đó, cần phát huy 
hơn nữa vai trò tích cực, chủ động của Ban 
Chấp hành chi đoàn, đặc biệt là sự năng động, 
nhiệt tình của đồng chí Bí thư Chi đoàn. Ban 
Chấp hành Chi đoàn cần trang bị thêm những 
kỹ năng hoạt động đoàn thông qua các buổi 
họp, tập huấn của Đoàn khối các cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh, qua trao đổi kinh nghiệm 
hoạt động thực tiễn với các chi đoàn khác.

Thứ năm: Ban Chấp hành Chi đoàn phải 
luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các 
đoàn viên, làm tốt công tác đánh giá, bình xét 
cuối năm để động viên tinh thần đoàn viên tích 
cực phấn đấu, rèn luyện, đem sức lực và sự 
nhiệt tình đóng góp cho hoạt động đoàn.

Thứ sáu: Tổ chức các buổi diễn đàn, sinh 
hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ của các 
đoàn viên (đoàn viên là chuyên viên các 
phòng, đoàn viên là giảng viên) để đánh giá, 

rút kinh nghiệm hoạt động của đoàn viên, từ 
đó đề xuất các giải pháp để đoàn viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thứ bảy: Sự quan tâm hơn nữa của Đảng 
ủy, Lãnh đạo Trường và Đoàn cấp trên với hoạt 
động của Chi đoàn về cả vật chất và tinh thần 
cũng là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động của Chi đoàn Trường. 

Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi 
trẻ, mỗi đoàn viên Chi đoàn Trường  tiếp tục 
phát huy vai trò của mình, không ngừng học 
tập nâng cao trình độ, kiến thức và các kỹ 
năng cần thiết trong cuộc sống như kỹ năng 
làm việc tập thể, kỹ năng xây dựng và thực 
hiện kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 
giải quyết tình huống, kỹ năng giao tiếp, ứng 
xử... không ngừng học tập nâng cao trình độ 
lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng 
trong sáng, rèn luyện tư tưởng vững vàng, có 
lòng yêu nước, góp phần xây dựng Trường 
ngày càng phát triển, xứng đáng là Chi đoàn 
thanh niên Trường chính trị tỉnh mang tên Tổng 
Bí thư Nguyễn Văn Cừ./.

Chú thích
(*) Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, 

Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1980, tr.84

làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có 
hiệu 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. 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”.

Một trong những biện pháp để đội ngũ cán 
bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
của mình chính là làm gương, nêu gương trong 
mọi lúc, mọi nơi cho cấp dưới và cho quần 
chúng nhân dân. Có thể khẳng định, thực hiện 
tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng 
lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời thực hiện có 
hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 
giai đoạn hiện nay./.

Chú thích:
(1). V.I. Lênin: Toàn tập. Nxb Tiến bộ. 

Matxcơva, tập 41, tr. 208.
(2). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn 

Phú Trọng: Bài phát biểu tại Hội nghị toàn 
quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, 
Hà Nội, 2018.

(3). Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, 
chống tham nhũng (25/6/2018), Văn phòng 
Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018. 

Nêu cao trách nhiệm...
(Tiếp theo trang 48)
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Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư (CMCN 4.0) đang đến, sẽ tác động 
mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, 
doanh nghiệp và người dân khắp toàn 

cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách 
chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Cách 
mạng 4.0 sẽ loại bỏ các công việc phổ thông 
và gia tăng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng 
cao, có khả năng nghiên cứu, sáng tạo, biết 
làm chủ máy móc và thực hiện các công việc 
đòi hỏi tư duy phức tạp.

CMCN 4.0 tạo ra rất nhiều cơ hội phát triển 
nhưng cũng không ít thách thức, nhất là với 
những người trẻ - lực lượng nhanh nhạy trong 
tiếp thu, sử dụng, phát minh những thành tựu 
mới. Những đoàn viên thanh niên trường chính 
trị Nguyễn Văn Cừ cần tích cực chủ động hòa 
nhập với làn sóng mới này, bắt đầu từ những 
việc nhỏ nhưng thiết thực, đó là tự tìm hiểu, 
học hỏi và áp dụng những ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ hiệu quả cho công việc 
của mình.

Chúng ta đang sống trong thời đại cách 
mạng công nghệ, thông tin bùng nổ, người trẻ 
phải thích ứng, tiên phong. Thanh niên không 
chỉ là lực lượng xung kích đi đầu ứng dụng mà 
còn để dẫn dắt các lực lượng, bộ phận khác 
đáp ứng yêu cầu thực tế. Đoàn viên thanh niên 
phải thay đổi tư duy, có bước chuyển mình đẩy 
mạnh việc tiếp cận, tìm hiểu và ứng dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến. 

Đoàn viên là giảng viên cần tích cực tìm hiểu, 
cập nhật và ứng dụng các phần mềm, phương 
tiện mới phục vụ tốt cho công tác soạn, giảng, 
và truyền thụ tri thức cho học viên. Hiện nay, 

các giảng viên trẻ của Trường đều có lợi thế 
sử dụng thành tạo máy tính, vậy nên rất thuận 
lợi cho việc học hỏi, tìm hiểu các ứng dụng, 
phần mềm liên quan để áp dụng vào lĩnh vực 
giảng dạy của mình. Việc tận dụng nhiều tài 
nguyên miễn phí sẵn có trên Internet, từ các 
thiết kế slide sinh động cho bài giảng bớt khô 
cứng cho đến các ứng dụng lập kế hoạch công 
việc, soạn giảng làm tăng hiệu suất làm việc, 
từ đó giảng viên có nhiều thời gian hơn cho 
học tập, nghiên cứu. Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin sẽ giúp các học viên say mê, hứng 
thú với các bài giảng và chất lượng đào tạo 
được tăng lên. Ngoài việc các giảng viên trẻ 
tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thì việc 
trau dồi thêm các kỹ năng giao tiếp ứng xử, 
tư duy phản biện, khả năng sáng tạo tri thức… 
chắc chắn sẽ làm tăng sự tự tin, tăng kết nối 
với học viên và xây dựng hình ảnh đẹp về các 
giảng viên trẻ Trường Chính trị Nguyễn Văn 
Cừ vừa có kiến thức chuyên môn, vừa năng 
động tự tin trong công việc.

Có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho xử lý 
công việc văn phòng, trong đó phổ biến nhất 
là phần mềm Microsoft Office. Đây là phần 
mềm quen thuộc mà hầu hết các cán bộ, giảng 
viên nhà trường sử dụng, nhưng không phải 
ai cũng để ý sử dụng tối ưu được hết các tính 
năng tuyệt vời của phần mềm này. Đối với các 
đoàn viên làm chuyên môn ở các phòng, việc 
thường xuyên cập nhật các phiên bản mới và 
sử dụng thành thạo hầu hết các tính năng trong 
phần mềm Microsoft Office, như Word, Excel, 
Powerpoint,… chắc chắn sẽ hỗ trợ được tối ưu 
trong xử lý công việc, từ việc đơn giản như trình 

Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ phát huy tinh thần sáng tạo, 

tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin
ThS. NGUYỄN THỊ THùY TRaNG

Phòng Quản lý ĐT, BD, NCKH
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bày văn bản cho đến lập báo cáo, tìm kiếm, lưu 
thông tin, xử lý dữ liệu,… Các đoàn viên trẻ cần 
tích cực tìm tòi, phát hiện và việc thử nghiệm 
áp dụng những ứng dụng, xu hướng mới trong 
trao đổi thông tin, dữ liệu, cách thức xử lý công 
việc. Nếu những ứng dụng, thiết bị nào đem 
lại hiệu quả thì chủ động tham mưu với lãnh 
đạo phụ trách, hướng dẫn mọi người trong đơn 
vị cùng áp dụng, từ đó thúc đẩy môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tiết kiệm thời 
gian, tăng chất lượng tham mưu, tăng hiệu quả 
làm việc.  

Thanh niên nhà trường nói chung, dù là các 
giảng viên trẻ hay các đồng chí chuyên viên, 
cán sự các phòng, thì kỹ năng tìm kiếm nâng 
cao trên các công cụ tìm kiếm trên Internet sẽ 
hỗ trợ đắc lực trong chọn lọc thông tin. Việc 
chuyển đổi định dạng các file dữ liệu từ định 
dạng này sang định dạng khác rất dễ dàng với 
các ứng dụng chuyển đổi online, chúng ta sẽ 
tiết kiệm được không gian lưu trữ trên máy tính 
khi không phải cài đặt phần mềm. Ngoài ra, 
các mẹo quản lý hộp thư điện tử (mà hiện nay 
cán bộ, giảng viên nhà trường sử dụng chủ yếu 
là Gmail và eOffice) cũng sẽ đem sự dễ dàng 
trong tìm kiếm, quản lý dữ liệu trao đổi.

Riêng với Ban chấp hành Chi đoàn Trường 
cần làm tốt vai trò đồng hành với đoàn viên 
thanh niên, để mỗi đoàn viên thanh niên trong 
vị trí, nhiệm vụ công tác của mình phát huy tính 
sáng tạo, tích cực phát triển bản thân trong bối 
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và 
đang đến rất gần. Ban chấp hành Chi đoàn 
Trường có thể chủ động tổ chức thường kỳ mỗi 
quý một lần các buổi trao đổi kinh nghiệm thực 
tiễn của các đoàn viên thanh niên trong việc 
áp dụng những ứng dụng khoa học, các công 
cụ hay phần mềm hỗ trợ công việc mới trong 
công việc chuyên môn lẫn học tập nghiên cứu. 
Trong những sự kiện này, bắt buộc tất cả các 
đoàn viên trong Chi đoàn phải có ý kiến, tham 
gia đóng góp tùy theo sự hiểu biết, trải nghiệm 
trên mỗi vị trí công việc. Điều này vừa giúp 
các đoàn viên trực tiếp học hỏi được những 
điều mới mẻ lẫn kinh nghiệm trong công việc 
của nhau, và chắc chắn sẽ thúc đẩy tất cả các 
đoàn viên trẻ phải tự mình chủ động tìm hiểu 

xem ở vị trí công việc của mình có thể áp dụng 
những công nghệ, công cụ gì mới để phục vụ 
công việc tốt hơn. Ngoài ra, hoạt động này còn 
giúp thành viên Chi đoàn tôi luyện thêm được 
tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 
ngôn ngữ, kỹ năng giải quyết vấn đề… khi trực 
tiếp tham gia thể hiện quan điểm bản thân và 
trao đổi quan điểm với các thành viên khác.  

Ngoài các kỹ năng trên, trong bối cảnh nền 
kinh tế tri thức vấn đề thay đổi tư duy về việc 
học tập cũng cần được quan tâm đúng mực 
đối với các đoàn viên thanh niên nói chung, 
khi mà các phương thức học tập cũ dần không 
còn phù hợp với nhu cầu của xã hội. Việc đọc 
sách hay tìm tài liệu tham khảo không nhất 
thiết phải đến thư viện mà có thể qua các thư 
viện điện tử hoặc sách trực tuyến. Học tập trực 
tuyến, trao đổi và học qua mạng đang ngày 
càng mở rộng và phát triển, mọi người đều dễ 
dàng tiếp cận, tích lũy kiến thức mới. Những 
điều này giúp các đoàn viên Chi đoàn Trường 
xác định tâm thế học tập đúng mực. Trong 
xu thế hội nhập chung, bên cạnh cơ hội được 
tiếp thu tinh hoa nhân loại, những mặt trái, 
tiêu cực cũng sẽ theo đó mà xâm nhập, do 
đó mỗi đoàn viên thanh niên Trường Chính trị 
Nguyễn Văn Cừ cần giữ vững lập trường, biết 
chọn lọc kiến thức, chọn lọc thông tin để tiếp 
cận, học hỏi. Nhất là đối với các giảng viên trẻ, 
cần cẩn trọng tìm hiểu kỹ tính xác thực của 
thông tin trước khi đưa vào trong bài giảng và 
luôn nhắc nhở bản thân giữ vững lập trường tư 
tưởng chính trị trước vô vàn các quan điểm trái 
chiều, tiêu cực.

Hơn lúc nào hết, đoàn viên thanh niên 
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc 
Ninh cần chủ động trang bị đầy đủ tri thức, 
kỹ năng để làm chủ và khẳng định mình trong 
dòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ 
số. Tổ chức Đoàn thanh niên, cụ thể là Ban 
chấp hành Chi đoàn Trường cần phát huy hơn 
nữa vai trò tiên phong, là người bạn tin cậy, 
dẫn dắt, khích lệ các đoàn viên tiếp cận nhanh 
với tri thức khoa học công nghệ, để mang lại 
những chuyển biến tích cực, thiết thực trong 
công cuộc xây dựng và phát huy truyền thống 
nhà trường./.
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Ở tuổi gần 70, nghệ nhân Nguyễn Hữu 
Thoa, Chủ nhiệm CLB Quan họ thôn 
Lũng Giang, thị trấn Lim (Tiên Du) vẫn 

có giọng ca khỏe khoắn, “vang, rền, nền, nảy”, 
sự nhiệt huyết trong truyền dạy của ông đã 
khiến cho nhiều thế hệ trẻ ngày càng đam mê 
với Quan họ cổ. 

Về thôn Lũng Giang hỏi ông Nguyễn Hữu 
Thoa, mọi người đều gọi là anh Cả Quan họ, 
bởi những đóng góp của ông trong bảo tồn di 
sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Yêu Quan họ từ 
ngày còn bé, năm 16 tuổi ông được theo những 
thế hệ đi trước trong làng để chơi Quan họ “ca 
cho tàn canh, mãn võ, cho tàn đêm, rạng ngày”. 
Những vốn liếng Quan họ ông, cha truyền lại 
được ông gìn giữ, phát huy đến ngày nay. Ông 
chia sẻ: Tôi đã được các cụ truyền dạy nhiều 
câu Quan họ cổ mà không hết lòng trao truyền 
cho thế hệ sau thì thấy mình học cũng vô ích và 
còn có lỗi với tiên tổ.

Nhận thức được tầm quan trọng, giá trị văn 
hóa của làn điệu Quan họ cổ, hơn 40 năm qua, 
ông Nguyễn Hữu Thoa luôn cần mẫn hăng say 
truyền dạy, trao gửi tình yêu Quan họ cổ đến 
những thế hệ sau. Ông dành thời gian 10 năm 
liền dạy hát Quan họ cho các lớp do Trung tâm 
Văn hóa, thể thao huyện tổ chức; dạy Quan họ 
cho các làng kế cận như Duệ Đông, Lộ Bao... 
Ngoài thời gian truyền dạy Quan họ cổ cho các 
lớp học hát Quan họ, ông góp công rất lớn trong 
việc thành lập CLB Quan họ làng Lũng Giang để 
Quan họ được khôi phục như ngày nay. Với uy 
tín và tinh thần trách nhiệm, ông được bầu làm 
chủ nhiệm CLB. Từ khi thành lập đến nay đã 
vài chục năm nhưng CLB luôn có sự đoàn kết, 
thống nhất trong mọi hoạt động, số thành viên 
ngày càng tăng với 62 người ở đủ các lứa tuổi. 
Trong cuộc sống hiện đại có nhiều hình thức 
giải trí khác nhau, nên lứa tuổi thanh, thiếu niên 

trong làng tham gia chưa được nhiều, ông dành 
thời gian đi chia sẻ, vận động các em nhỏ cố 
gắng tập luyện. Bí quyết của ông là dạy thế hệ 
trẻ các bài Quan họ lời mới trước sau đó mới dạy 
đến Quan họ cổ. Vào mỗi dịp hè, ông cần mẫn 
soạn giáo án, nghiên cứu, truyền dạy khuyến 
khích các em kiên trì tập luyện, từ cách lấy hơi, 
nhả chữ, cách luyến láy câu từ, sử dụng âm điệu 
chuẩn mực đến hát đúng giọng… Được sinh ra 
và lớn lên trong cái nôi của làng Quan họ gốc 
nên ông Thoa thuần thục tất cả những kỹ năng 
hát Quan họ cổ. Vì thế, các buổi sinh hoạt của 
CLB Quan họ làng Lũng Giang đều tổ chức hát 
đối đáp. Tại đây, ông dành nhiều thời gian uốn 
nắn, chỉnh sửa cho các thành viên để những 
câu hát nhấn nhá, buông câu, nhả chữ sao cho 
câu Quan họ được “vang, rền, nền, nảy”. Ông 
chia sẻ thêm: Trong Quan họ 1 bài hát có nhiều 
trổ nhưng dạy trổ đầu phải kĩ nhất thì đến các 

Người truyền lửa
Quan họ

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Thoa (bên trái) trong 
buổi sinh hoạt của CLB.

MINH HƯỜNG
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trổ sau mới dễ thuộc. Điều lưu ý khi 
học hát Quan họ là có nhiều làn 
điệu tương tự khá giống nhau mà 
bài nào cũng có 1 câu ra với 1 câu 
đối hoặc nhiều câu đối nên khi dạy 
người học phải thuộc nằm lòng một 
bài sau mới học đến bài mới. Nhờ 
sự chỉ bảo tận tình của ông, nên các 
cặp đôi trong CLB đi thi hát Quan 
họ đối đáp đầu xuân đều đạt giải. 

Với vốn liếng hơn 300 bài hát 
Quan họ cổ, ông đã truyền dạy 
cho nhiều thành viên trong CLB 
thuộc 50 đến hơn một trăm bài. 
Vì thế, CLB luôn tự tin đi giao lưu, 
kết bạn với nhiều CLB Quan họ và 
làng Quan họ cổ như: Châm Khê, 
Bồ Sơn, Đào Xá, Thị Chung… Hàng 
năm, CLB là nòng cốt chủ yếu 
trong các chương trình văn hóa, 
văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính 
trị địa phương, ngày lễ kỷ niệm. 
Đặc biệt, vào dịp Hội Lim CLB hát 
Quan họ phục vụ nhân dân tại khu 
vực đình làng từ ngày 11 đến hết 
ngày 13 tháng Giêng, từ tổ chức hát 
canh đối đáp đến hát Quan họ trên 
thuyền. Nhờ vậy, nhiều du khách 
nghe Quan họ đã xin kết nạp vào 
CLB để được truyền dạy, tiêu biểu 
có liền anh Phạm Văn Mạnh, sinh 
sống tại Hà Nội nhưng một tháng 
3 lần về sinh hoạt cùng CLB. Anh 
cho biết: Tôi yêu Quan họ đã hơn 
10 năm nhưng do công việc bận rộn 
đến nay tôi mới có thời gian thu xếp 
để sinh hoạt cùng CLB được gần 8 
tháng. Trong các buổi sinh hoạt, tôi 
được nghệ nhân Nguyễn Hữu Thoa, 
tận tình truyền dạy nên cũng thuộc 
được hơn 50 bài Quan họ cổ.

Trong suốt cuộc đời chơi Quan 
họ, ông Nguyễn Hữu Thoa luôn 
đau đáu một điều làm sao để nhiều 
người biết hát và chơi Quan họ cổ. 
Chúc ông luôn có sức khỏe dồi dào, 
tiếp tục đem trí tuệ, tâm huyết của 
mình trong việc bảo tồn, phát huy 
giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc 
Ninh để Quan họ luôn sống trong 
thời hiện đại./.

Dấu ấn sâu đậm 
nhất của Viêm Xá 
trong tiềm thức 
thiên hạ vẫn là đất 

Thủy tổ Quan họ - nơi có 
đền thờ Đức Vua Bà tôn 
quý khai sinh ra làn điệu 
Dân ca Quan họ vang 
danh thế giới. Thực ra, 
theo truyền thuyết, Vua 
Bà còn là người khai sinh 
ra làng Diềm, là thủy tổ 
nghề nông nghiệp của 
làng. Chuyện rằng, công 
chúa con Vua Hùng sau 
khi được trời giáng xuống 
ấp Viêm Trang đã lập ra 
làng xóm giữa vùng sông 
nước hoang vu, cây cối um 
tùm, rậm rạp, rồi bà cho 
khai phá đất hoang, dạy 
dân cách làm ruộng cấy 
lúa, trồng dâu nuôi tằm, 
trồng mía kéo mật… Vì thế, 
làng Diềm còn được mệnh 
danh là đất trăm nghề. Có 
một thời, nghề trồng dâu 
nuôi tằm và ươm tơ dệt lụa 
ở đây phát triển nổi tiếng 
khắp vùng được dân gian ca 
ngợi: “Hỡi cô thắt lưng bao 
xanh/Có về Viêm Xá với 
anh thì về/Viêm Xá có lịch 
có lề/Có nghề trồng mía, 
có nghề cửi canh”… Ngoài 
ra, người dân làng Diềm 
còn có nghề phụ là kéo gỗ 
ở các bến sông và đóng 
đồ gia dụng bằng gỗ từng 
sánh ngang với nghề mộc 
ở làng Chọi (Khúc Xuyên). 
Trên nền tảng của đất trăm 
nghề, hoạt động kinh tế tiểu 
thương cũng diễn ra khá 
sớm mà chợ đình Diềm là 
một minh chứng. 

Theo các cao lão trong 
làng, chợ đình Diềm xưa 

thường họp từ sáng sớm 
tới nửa buổi. Tuy không 
hình thành chợ phiên 
nhưng vào những ngày 
chẵn thì đông hơn. Thậm 
chí, có giai đoạn nghề 
trồng dâu nuôi tằm phát 
triển cực thịnh thì chợ đình 
còn họp cả ban tối từ lúc 
nhá nhem đến 21, 22 giờ 
khuya. Chợ bán nhiều mặt 
hàng phục vụ nhu cầu 
thiết yếu của người làng và 
tất nhiên không thể thiếu 
những đặc sản của Diềm 
như chè đỗ đãi, bánh 
rợm, nhất là món bánh 
khúc nổi tiếng được nhiều 
người yêu chuộng. Một 
điểm thú vị của chợ đình 
Diềm xưa là vào mồng 4 
Tết, chợ bán nhiều guốc 
mộc, ngày mồng 6 Tết thì 
bán nhiều gà con… Căn 
nguyên của những phiên 
chợ đặc biệt này vẫn chưa 
được tìm hiểu và lý giải 
cặn kẽ, chỉ biết rằng ngày 
nay, chợ đình Diềm vẫn 
họp đều đặn, buổi chợ 
đông thường vào sáng 
sớm và cuối chiều muộn. 
Cứ đến chợ đình Diềm, 
chứng kiến cảnh bán mua 
cũng đủ cho người thiên 
hạ hiểu được tính cách, 
tấm lòng, tình cảm mến 
thương của người đất tổ 
Quan họ. Trở đi trở lại nơi 
đây không biết bao nhiêu 
lần nhưng chất mộc mạc 
nhu mì của con người, cái 
mùi lành của thôn quê dân 
dã, sự bình dị, yên ả, hiền 
hòa ở ngôi làng ăm ắp di 
sản này luôn khiến tôi yêu 
hơn sau mỗi lần đến. Phải 
chăng còn vì Viêm Xá 
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được hình thành ở chính vùng 
đất hợp lưu giữa sông nước và 
núi rừng, giữa Rồng và Tiên 
như các giai thoại, huyền tích 
truyền kể. Bởi nguyên sơ, Viêm 
Xá có tên nôm làng Diềm, tên 
cũ hơn là Viêm Ấp hay Ấp Viêm 
Trang. Đó là dấu ấn ghi lại một 
ngôi làng được khai đất, lập 
làng trên chốn hoang vu, mênh 
mang sông nước. Giữa vùng 
chiêm trũng lại có một quả núi 
sót, gọi là núi Thấp, tên chữ 
là Kim Lĩnh còn gọiKim Sơn. 
Đây là quả núi cuối cùng của 
dãy Quả Cảm - dãy núi của 
truyền thuyết đậm tính phong 
thủy. Các học giả, nhà nghiên 
cứu đã sưu tầm, ghi chép được 
hàng trăm truyền thuyết, truyện 
cổ dân gian ở chốn sơn thủy 
hữu tình này. Điển hình như 
truyền thuyết về Thánh Tam 
Giang, Đức Vua Bà, các ngài 
Đô Thống, Ngũ Vị, Giáp Ngọ 
hay các bà Ngọc Dung, Thủy 
Tiên… rồi sự tích địa danh đồng 
Mặt Gương, suối Thiếp, sông 
Cổ Ngựa… 

Nằm ở vùng giao thoa giữa 
đồng bằng châu thổ Bắc bộ 
và vùng trung du, rừng núi 
phía Bắc, Viêm Xá ngày nay 
có phía Tây giáp sông Cầu, 
còn các mặt đều tiếp giáp với 
những làng Quan họ gốc như 
Hữu Chấp, Xuân Đồng, Xuân 
Ái, Xuân Viên… Vì thế, ngoài 
các loại hình văn hóa của cư 
dân nông nghiệp trồng lúa 
nước, người làng Diềm còn 

tiếp thu nhiều loại hình văn 
hóa từ vùng trung du miền 
núi. Sự đậm đặc, phong phú 
của di sản văn hóa vật thể và 
phi vật thể được người dân 
làng Diềm gìn giữ, nâng niu 
từ đời này sang đời khác. Bên 
cạnh đó, các dấu tích khảo cổ 
học như mộ táng, đồ đồng, đồ 
gốm tìm thấy ở vùng núi Quả 
Cảm cũng là chứng minh cho 
sự cổ kính, thâm nghiêm của 
ngôi làng soi bóng bên dòng 
Nguyệt Đức này với nhiều di 
tích lịch sử văn hóa quan trọng 
và tiêu biểu như: chùa Viêm 
Xá, đền Cùng giếng Ngọc, 
đền Vua Bà, đình Diềm… 

Bây giờ, người làng Viêm 
Xá mang hộ khẩu thành phố, 

thuộc vùng ngoại ô, tới đây 
cũng sẽ lên phường. Tuy chỉ 
cách đô thị lõi dăm ba phút 
chạy xe thế mà âm sắc giọng 
nói vẫn khác biệt hẳn, nếu 
không quen thoạt nghe tưởng 
là người miền Trung. Lý giải 
cho giọng nói đặc trưng, người 
Viêm Xá bảo đó là nhờ mạch 
nước thiêng của làng. Trưởng 
thôn Nguyễn Văn Tý kể, nhờ 
mạch nước ngọt mát, trong 
lành ấy chảy trong cơ thể mà 
người làng Diềm vừa đẹp người 
lại hát hay, tính cách ôn hòa, 
nhu mì, nhã nhặn. Cùng với 
di sản văn hóa, chúng tôi luôn 
chú ý gìn giữ nguồn nước giếng 
Ngọc vì nó chẳng khác nào con 
mắt, trái tim của làng…/.

Làng Diềm
đất thơm Quan họ

VIỆT THaNH

Giếng Ngọc ở làng Diềm.
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 Tết ở Trường Sa thật đặc biệt, 
không một phiên chợ Tết, không 
có chợ hoa, nhưng không khí đón 
Xuân thật rộn ràng. Giữa mênh 
mông cát trắng, xen lẫn màu xanh 
của những tán bàng vuông, màu đỏ 
phớt của những nhành hoa giấy, 
màu trắng tinh khôi của hoa phong 
ba…tất cả như đang hòa quyện, tô 
điểm cho không khí Xuân nơi trùng 
khơi thêm phần thú vị.

 

Năm nào cũng vậy, trước 
thềm năm mới, những 
hải trình “đặc biệt” lại 
mang mùa Xuân đến 

với cán bộ, chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ trên quần đảo Trường 
Sa thân yêu của Tổ quốc.Mỗi 
chuyến đi, mang theo niềm 
tin và sự gửi gắm của đất liền 
dành cho những cán bộ, chiến 
sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến 
đầu Tổ quốc. Sau ba ngày 
ngày rời cảnh Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa, tàu KN - 491 đã 
đến Trường Sa. Những món 
quà mang ra đảo xa cho cán 
bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền 
cũng đủ đầy, từ nhu yếu phẩm 
đến lá dong, gạo nếp, thịt lợn, 
su hào, bắp cải, hành khô, quất 
cảnh…. tất cả đều được được 
chuẩn bị rất chu đáo, thể hiện 
sự quan tâm của đồng bào cả 
nước với Trường Sa. Đây cũng 
là nguồn động viên to lớn giúp 
cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó 
khăn, vững vàng nơi đầu sóng 
ngọn gió, yên tâm bảo vệ vùng 
biển, vùng trời thiêng liêng của 
Tổ quốc.

Những ngày này, thị trấn 
Trường Sa trở nên bận rộn 
khác thường, một không khí tấp 

nập khó tả bao trùm lên toàn bộ 
thị trấn, tiếng nói cười, những 
lời chúc Tết cứ văng vẳng đâu 
đó khiến cho không khí ngày 
Xuân càng trở nên chộn rộn. 
Khi những phần quà từ đất liền 
được chuyển lên đảo, cũng là 
lúc các cán bộ, chiến sĩ trên 
đảo Trường Sa chuẩn bị bữa 
cơm Tất niên. Điều đặc biệt 
của cái Tết nơi đây đó là sự hội 
tụ với đòn bánh tét, cành mai 
vàng rực rỡ của phương Nam 

cùng những cặp bánh chưng, 
bánh dày và cành đào đỏ thắm 
của miền Bắc. Hơn thế, tình 
đồng chí, đồng đội sum vầy và 
quây quần bên mâm cỗ ngày 
Tết đã khiến cho chúng tôi hiểu 
hơn về tinh thần đoàn kết, gắn 
bó keo sơn của người con đất 
Việt nơi đảo xa.

Nét riêng biệt ngày Tết ở 
Trường Sa là trên bàn thờ của 
các điểm đảo, bên cạnh bánh 
chưng truyền thống thường 
có thêm bánh chưng lá bàng 
vuông. Đây là một “đặc sản” chỉ 
có ở Trường Sa, mang hương 
vị riêng của biển cả, thể hiện 
sức sống bất diệt trên vùng chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng.

Anh lính trẻ vừa tròn tuổi 
đôi mươi Dương Quốc Thịnh, 
quê thôn Thành Ý, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang-
Tháp Chàm (Ninh Thuận) nhớ 
lại ngày ra đảo Trường Sa lớn, 
Quốc Thịnh kể: “Ngày đầu ra 
đảo em rất nhớ nhà, nhất là lúc 
cùng đồng đội gói bánh chưng 
những ngày giáp Tết. Đặc biệt, 

Đỗ XUÂN
Báo Bắc Ninh

Một tiết mục văn nghệ của quân và dân đảo Trường Sa.

Chiến sỹ trẻ Lê Xuân Quang xúc 
động khi đón nhận tờ báo của 
quê hương tại đảo Trường Sa.

Ấm tình lính đảo
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Sau ba ngày hai đêm lênh 
đênh trên biển, cuối cùng 
chúng tôi đã đến thị trấn 
Trường Sa, nơi được ví là 

“thủ đô” của huyện đảo Trường 
Sa. Đây là đảo duy nhất mà con 
tàu KN491 có thể neo được tại 
bến mà không phải “tăng bo” 
bằng xuồng. Mọi mệt mỏi sau 
một hải trình dài đều tan biến 
khi hiện ra trước mắt chúng 
tôi là một thị trấn xinh đẹp, với 
những công trình khang trang, 
những con đường bê tông được 
phủ kín bóng mát cây xanh.

Ấn tượng đầu tiên đặt chân 
lên cát và sỏi đá Trường Sa là 
một màu xanh bạt ngàn của 
hoa lá, cỏ cây. Giữa cái nắng 
chói chang, tại một góc của hòn 
đảo xinh đẹp này là một ngôi 

làng vốn bình dị như bao ngôi 
làng khác trên dải đất hình chữ 
S, không xe cộ ồn ào, không 
phố xá nhộn nhịp, không nỗi lo 
cơm áo gạo tiền… Có một nơi 
bình yên đến lạ. 

Ở đây điều kiện kinh tế của 
từng hộ gia đình không quá 
chênh lệch, sống trong những 
ngôi nhà không quá khác biệt. 
Ngoài tình làng nghĩa xóm, bao 
đời nay họ cùng các chiến sĩ nơi 
đây vẫn hằng ngày bám biển 
và giữ đảo. Trong ngôi nhà vừa 
được tu sửa, vẫn thơm mùi sơn 
mới, chị Bùi Thị Em tiếp chúng 
tôi bằng một nụ cười tươi, chia 
sẻ: “Vợ chồng tôi chọn đảo này 
để lập nghiệp. Mặc dù không 
được như đất liền nhưng đời 
sống của chúng tôi khá ổn 

XUÂN BÌNH
Báo Bắc Ninh
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đêm 30 Tết đón giao thừa, 
nghe Chủ tịch nước chúc Tết 
trên ti vi nỗi nhớ càng da diết 
hơn. Nhưng với tình yêu thương 
đùm bọc của đồng đội, sự động 
viên của các cán bộ khiến nỗi 
nhớ đó nhanh chóng vơi đi”.

Đối với chiến sĩ Lê Xuân 
Quang, 19 tuổi, thôn Phù Lộc, 
xã Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn), 
lần đầu ăn Tết ngoài đảo 
Trường Sa lại gợi cho chúng 
tôi hình ảnh một người lính 
cứng cỏi, mạnh mẽ: “Em được 
nghe nói đến quần đảo Trường 
Sa rất nhiều qua đài, báo. Em 
mong được ra đảo, được cầm 
súng bảo vệ Tổ quốc và mơ 
ước đã trở thành hiện thực. Lần 
đầu tiên được ăn Tết ngoài đảo, 
dù sao cũng nhớ về quê nhà, 
nơi bố mẹ đang ngóng trông 
từng ngày, nhưng ở đảo xa vẫn 
có một “gia đình lớn” mà ở đó 
có sự chia sẻ, động viên của 
những người anh, người chú 
và hơn hết chúng em có những 
đồng đội gắn bó thân thiết như 
anh em”. 

Trong không khí Xuân đang 
chộn rộn, Trung tá Trần Văn 
Quyển, Chỉ huy trưởng đảo 
Trường Sa lớn chia sẻ: “Tết đến, 
Xuân về, mỗi người đều có một 
gia đình, một hậu phương vững 
chắc, đều có những tâm tư, tình 
cảm riêng. Để có một cái Tết ý 
nghĩa, trọn vẹn, chúng tôi cũng 
gói bánh chưng, đón Giao thừa, 
tổ chức văn nghệ, hái hoa dân 
chủ. Dù trong bất cứ điều kiện, 
hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến 
sĩ trên quần đảo Trường Sa 
cũng lạc quan, yêu đời và luôn 
mang trong mình một niềm tin 
sắt đá, chắc tay súng bảo vệ 
bình yên chủ quyền cho biển 
đảo Tổ quốc, để mùa xuân 
thanh bình, ấm no hạnh phúc 
về với mọi nhà…”./.

Trường Sa
ngày mới

Thị trấn Trường Sa ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại.

  Nằm giữa ngàn khơi đầy nắng và gió, với ý chí vượt khó và được sự hỗ trợ 
hết lòng của đất liền, quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã xây 
dựng thị trấn Trường Sa ngày càng đẹp đẽ, đời sống người dân ngày một cải 
thiện. Trường Sa không chỉ có “điện, đường, trường, trạm” và những ngôi nhà 
thơm mùi sơn mới san sát kề nhau, trẻ em tíu tít tới trường, mà trong hàng 
triệu trái tim người dân Việt Nam luôn có Trường Sa.
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Hđịnh. Những nhu cầu thiết yếu 
trong cuộc sống sinh hoạt hằng 
ngày tương đối đầy đủ như điện 
thắp sáng, nước ngọt, tivi, tủ lạnh, 
sóng điện thoại,…lại được các đơn 
vị bộ đội hải quân quan tâm giúp 
đỡ. Quân và dân Trường Sa ai 
cũng phấn khởi, quyết tâm một 
lòng xây dựng đảo”. 

Cuộc sống nơi đây khá đầm 
ấm, thoải mái, tuy không rộn ràng 
như đất liền nhưng mọi người rất 
gần gũi yêu thương nhau. Hằng 
ngày, những người đàn ông bám 
biển ra khơi theo nghề chài lưới, 
còn những người phụ nữ ở nhà 
cần mẫn vá lưới và trồng rau, 
nuôi lợn.  Khi nắng chiều vụt tắt, 
họ lại thong dong đạp xe chở 
những đứa nhỏ dạo trên những 
con đường rợp bóng cây để tận 
hưởng làn gió biển mặn mòi. Họ 
bên nhau như một gia đình, thân 
tình,  ấm áp và bình an. Cuộc 
sống ở đây cứ thế  trôi đi từ ngày 
này qua ngày khác, không ồn ào, 
vội vã…

Phương tiện giao thông “duy 
nhất” ở thị trấn Trường Sa là xe 
đạp, người dân sử dụng chủ yếu 
để đi dạo vào mỗi buổi chiều trên 
những con đường bê tông rợp 
bóng cây xanh nằm quanh đảo. 
Chị Võ Thị Song, 38 tuổi, một 
người dân trên đảo cho biết: “Ở 
đây tôi thấy rất yên tâm, mặc dù 
không đầy đủ như ngoài đất liền 

nhưng không khí ở đây trong lành 
lắm. Các cháu từ lúc mới đẻ ra 
không bao giờ đau ốm gì cả”.

Những đứa trẻ lớn lên, vô tư 
hồn nhiên và mạnh mẽ. Các em 
được đến trường vui chơi, học tập 
và được trang bị những kỹ năng 
để thích ứng với điều kiện khắc 
nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió. 
Lớp học ở đảo Trường Sa rất đặc 
biệt. Từ những em bé mầm non 
3 tuổi cho đến  cô cậu học sinh 
lớp 4, lớp 5 đều được học chung 
một lớp và việc dạy học ở một lớp 
học như thế đối với các thầy, cô 
giáo chẳng bao giờ là dễ dàng 
cả. Đây là năm đầu tiên thầy giáo 
Bằng Hữu Tình tình nguyện đến 
đảo Trường Sa công tác. Với thầy 
việc được “gieo chữ” ở nơi đầu 
sóng ngọn gió vừa là niềm vinh 
dự, vừa là một trách nhiệm vô 
cùng nặng nề. Hiểu rõ được sứ 
mệnh của mình, người thầy giáo 
trẻ này đang dành tất cả những 
gì tốt nhất cho công việc “gieo 
mầm” ở đảo Trường Sa. 

Những năm qua, nhờ sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước nên 
chất lượng cuộc sống của người 
dân thị trấn Trường Sa không 
ngừng được cải thiện. Máy lọc 
nước biển được đầu tư khiến câu 
chuyện thiếu nước ngọt giờ đây 
không còn là nỗi lo quá lớn đối 
với những cư dân vùng đảo. Điện 
cũng đã được “bừng sáng” nhờ 

hệ thống năng lượng gió, năng 
lượng mặt trời. Bên cạnh đó, 
nhằm nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh cho người dân, cán 
bộ chiến sĩ trên đảo, những năm 
qua, thị trấn Trường Sa được đầu 
tư đồng bộ nhiều thiết bị y tế  hiện 
đại chẳng thua gì đất liền. Không 
chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh cho cư dân, cán bộ chiến 
sĩ trên đảo, nơi đây còn trở thành 
“điểm tựa” của những ngư dân 
đi biển. Không ít trường hợp ngư 
dân gặp hiểm nguy đã được cứu 
sống kịp thời nhờ các thiết bị 
chuyên dụng hiện đại với đội ngũ 
bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao 
tại Trung tâm Y tế Trường Sa.

Cũng giống như bao ngôi làng 
khác, trên hòn đảo xinh đẹp này 
có một ngôi chùa linh thiêng tồn 
tại từ bao đời nay. Nơi đây trở 
thành một phần không thể thiếu 
trong đời sống tâm linh của cư 
dân cũng như cán bộ chiến sĩ 
trên đảo. Thầy Thích Tâm Tánh, 
trụ trì chùa Trường Sa cho biết:  
“Ngôi chùa chính là điểm tựa tinh 
thần là chốn tâm linh mà mọi 
người tìm đến để cầu mong sự 
chở che, cầu mong sóng yên, 
biển lặng, cầu mong hòa bình, 
an yên. Không chỉ có vậy sự 
hiện hữu ngôi chùa này như cột 
mốc sống khẳng định chủ quyền 
không thể chối cãi ở nơi tiền tiêu 
của Tổ quốc”. 

Được tận mắt chứng kiến 
những hình ảnh đẹp đẽ, bình dị 
nhưng cũng đầy sức sống tại 
nơi cách đất liền hàng trăm hải 
lý. Khó có thể kể hết cái mới và 
những tấm lòng hiếu khách, thân 
thiện của quân và dân huyện 
đảo Trường Sa. Điều để lại trong 
lòng chúng tôi sau chuyến đi là 
sự đổi thay, phát triển của một 
Trường Sa ngày mới, một “thủ 
đô” sầm uất giữa lòng biển cả, 
nơi ngàn trùng sóng nước, là sự 
khâm phục những chiến sĩ hải 
quân kiên cường nơi tuyến đầu 
Tổ quốc.../.

Cuộc sống bình yên trên đảo Trường Sa.


