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Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên hiện nay
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Có thể khẳng định, giá trị cốt
lõi có tầm ảnh hưởng sâu sắc
và có giá trị to lớn của Di chúc
đó là tâm nguyện, tình cảm, ý
chí, niềm tin, trách nhiệm của
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ
quốc, nhân dân và sự nghiệp
cách mạng. Đồng thời Di chúc
còn là một chỉ huấn có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng về công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
và định hướng xây dựng chủ
nghĩa xã hội và công cuộc đổi
mới ở nước ta…
Sau 50 năm bản Di chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra
đời, có thể khẳng định đây là
một công trình nghiên cứu có
ý nghĩa to lớn về mặt lý luận
và thực tiễn, trở thành một

tinh hoa trong di sản văn hóa
của dân tộc, một văn kiện có
giá trị vô cùng to lớn đối với
quá trình phát triển của cách
mạng và sự nghiệp xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Di
chúc được kết tinh, cô đọng,
phản ánh chân thực và đầy
đủ nhất chân dung một vị lãnh
tụ kiệt xuất, về toàn bộ cuộc
đời, sự nghiệp, tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể
hiện một phẩm chất đạo đức
cách mạng trong sáng suốt cả
cuộc đời cống hiến, hy sinh vì
nhân dân, vì tiền đồ của dân
tộc. Xuất phát từ thực tiễn của
đất nước, Di chúc còn thể hiện
giá trị to lớn về tư tưởng đối
mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

H

C

hủ tịch Hồ Chí Minh
vị lãnh tụ thiên tài của
Đảng và dân tộc Việt
Nam, đã 50 năm Người
đi xa, nhưng hình ảnh và những
giá trị về mặt tư tưởng, đạo
đức, phong cách của Người
mãi không mờ phai trong dòng
chảy của lịch sử dân tộc…
Đã 50 năm trôi qua, kể từ
ngày Bác ra đi, hình ảnh một
vị lãnh tụ đã dành cả cuộc đời
vì nước, vì dân vẫn như đang
cùng với toàn Đảng, toàn dân
và toàn quân ta tiếp bước
những chặng đường đi tới mục
tiêu "xây dựng một nước Việt
Nam hòa bình, thống nhất, độc
lập, dân chủ và giàu mạnh"
như tâm nguyện của Bác. Và
trước lúc đi xa Người vẫn dành
cả tâm trí để lại một bản Di
chúc gửi gắm những tâm tư,
nguyện vọng của mình. Cho
dù thời gian đã lùi xa 50 năm,
nhưng sức sống mãnh liệt và
giá trị trường tồn của Di chúc
vẫn còn nguyên giá trị, như
lời của Thủ tướng Phạm Văn
Đồng đã khẳng định: Bản Di
chúc tuy ngắn gọn (chỉ hơn
1000 từ) nhưng nó chứa đựng
biết bao giá trị tư tưởng và tình
cảm, là sự kết tinh một đời hoạt
động cách mạng của Hồ Chí
Minh, đem lại sự đổi mới của
dân tộc Việt Nam ta, đồng thời
để lại những di sản bất hủ đối
với những thế hệ mai sau và
đối với cách mạng Việt Nam...

ThS. NGUYỄN THỊ DUNG
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
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“Đoàn kết là một truyền thống
cực kỳ quý báu của Đảng và
của dân ta. Các đồng chí từ
Trung ương đến các chi bộ
cần giữ gìn sự đoàn kết nhất
trí của Đảng như giữ gìn con
ngươi của mắt mình. Trong
Đảng thực hành dân chủ rộng
rãi, thường xuyên và nghiêm
chỉnh tự phê bình và phê bình
là cách tốt nhất để củng cố
và phát triển sự đoàn kết và
thống nhất của Đảng...”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,
đoàn kết là sức mạnh, là cội
nguồn của chiến thắng, thành
công. Xây dựng Đảng thành
khối đại đoàn kết, thống nhất là
hạt nhân để xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc. Đảng
viên của đảng là nhân tố quan
trọng gắn liền với vận mệnh
của Đảng. Đảng muốn đoàn
kết, đủ sức mạnh lãnh đạo đưa
sự nghiệp cách mạng phát
triển đi lên thì trước hết phải
có tổ chức đảng mạnh, phải
có đảng viên tốt. Vì vậy, Người
thường nhắc nhở mọi cán bộ,
đảng viên phải thường xuyên
tự giác tu dưỡng, rèn luyện,
nghiêm túc trong tự phê bình
và phê bình, nêu cao ý thức
trách nhiệm trong việc giữ gìn
sự đoàn kết, thống nhất trong
mỗi tổ chức đảng. Bác căn
dặn: “…Phải có tình đồng chí
thương yêu lẫn nhau.Đảng ta
là một Đảng cầm quyền. Mỗi
đảng viên và cán bộ phải thực
sự thấm nhuần đạo đức cách
mạng, thật sự cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư. Phải giữ
gìn Đảng ta thật trong sạch,
phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân”. Người
luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng
viên phải thường xuyên rèn
luyện, tu dưỡng bản thân như
việc rửa mặt hằng ngày, trên
cả hai mặt gắn bó chặt chẽ với
nhau đức và tài, trong đó lấy

đức làm gốc. Và Bác khẳng
định: “Có tài mà không có đức
là người vô dụng. Có đức mà
không có tài thì làm việc gì
cũng khó”; và: có cả đức và tài
mới là “con người hoàn toàn”.
Tài là có trí tuệ, có tri thức
khoa học chuyên sâu, có óc
sáng tạo, “dĩ bất biến ứng vạn
biến”, có khả năng tổ chức đội
ngũ và tổ chức công việc, có
kỹ năng thành thạo để hoàn
thành tốt nhiệm vụ, đạt hiệu
quả cao trong công tác. Tài
phải nảy nở trên nền tảng của
đức. Người cán bộ Đảng viên
phải có cả đức và tài mới làm
cho quần chúng tin yêu, tâm
phục và khẩu phục, mới tập
hợp và lãnh đạo được quần
chúng... Cán bộ, đảng viên
không chỉ xứng đáng là người
lãnh đạo, mà còn phải xứng
đáng là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân, để trở
thành người cách mạng chân
chính nhất, tiên tiến nhất, tận
tụy nhất vì dân vì nước. Và bản
thân Chủ tịch Hồ chí Minh là
một tấm gương sáng về phẩm
chất tốt đẹp và cao quý ấy.
Người không ham chức trọng
quyền cao, không ham danh
lợi. Và Người đã tâm niệm cho
lý tưởng, mục tiêu của cuộc
đời mình là: "Tôi tuyệt nhiên
không ham muốn công danh
phú quý chút nào. Bây giờ phải
gánh chức Chủ tịch là vì đồng
bào ủy thác thì tôi phải gắng
làm, cũng như một người lính
vâng lệnh quốc dân ra trước
mặt trận... 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 ai
cũng có cơm ăn, áo mặc, ai
cũng được học hành”(1).
Trong giai đoạn hiện nay,
tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, là phải kiên quyết
ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái
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trong sự nghiệp xây dựng, kiến
thiết đất nước sau chiến tranh
và Người căn dặn toàn Đảng,
toàn dân ta những việc to lớn,
hệ trọng, cần làm sau khi đất
nước thống nhất...
Thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, 50 năm qua đất
nước đã trải qua những giai đoạn
khó khăn, hiểm nguy, nhưng
đã giành được những thắng lợi
to lớn có ý nghĩa lịch sử. Hoàn
thành cuộc cách mạng dân chủ
nhân dân, thống nhất đất nước,
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng
liêng của Tổ quốc, từng bước tìm
tòi, khảo nghiệm con đường đổi
mới. Và sau hơn 32 năm thực
hiện đường lối đổi mới toàn diện,
đất nước ta đã đạt được những
thành tựu vô cùng to lớn và tự
hào. Những ước nguyện trong Di
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã được hiện thực hóa ngày
càng rõ nét, đất nước đã ngày
càng to đẹp hơn, đàng hoàng
hơn như mong muốn của Người.
Sự nghiệp cách mạng của
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo
của Đảng hiện nay đang có
nhiều thời cơ, thuận lợi. Đất
nước ta đang trong quá trình
chuyển đổi mạnh mẽ, ngày
càng hội nhập sâu rộng và đầy
đủ trong xu thế toàn cầu hóa.
Tuy nhiên, đứng trước những
cơ hội và thách thức, đòi hỏi
vai trò lãnh đạo của Đảng,
nhân tố hàng đầu, quyết định
mọi thắng lợi của cách mạng
cần phải tiếp tục tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
để thực sự đủ năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu. Đây cũng
là mong mỏi, ước nguyện cuối
cùng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh đối với Đảng. Và để tiếp
tục thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong giai
đoạn hiện nay, trước hết đó
là công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng như Bác căn dặn:
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Xuất phát từ yêu cầu của
sự nghiệp đổi mới và thực hiện
lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về công tác xây dựng,
chỉnh đốn Đảng và xây dựng
đội ngũ cán bộ, đảng viên của
Đảng, Bộ Chính trị (khóa X)
đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/
TW, ngày 07/11/2006 về Tổ
chức cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”. Và sau hơn
4 năm thực hiện chỉ thị số 06CT/TW, Bộ Chính trị Khóa XI
có Chỉ thị số 03-CT/TW ngày
14 tháng 5 năm 2011, về tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh. Đến Đại hội lần
thứ XII, Bộ Chính trị có Chỉ thị
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016,
về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh. Và khẳng
định tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trong Đảng
và trong xã hội; đưa việc học
tập và làm theo Bác thành nội
dung thường xuyên, một trong
những nhiệm vụ quan trọng,
thành hành động tự giác trong
mọi hoạt động của các cấp, các
ngành, địa phương, cơ quan,
đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức,
đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, của nhân dân.
Cùng với việc triển khai việc
học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày
16/1/2012, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa XI)
đã ban hành Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về một số
vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay. Đến Đại hội
lần thứ XII, ngày 30/10/2016,
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng ban hành Nghị quyết số

04-NQ/TW về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn
biến” và “tự chuyển hóa” trong
nội bộ... Đặc biệt vừa qua,
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Khóa XII đã ban hành
Quy định số 08-QĐ/TW ngày
25/10/2018 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. Với nội dung được khái
quát thành 8 điểm xây và 8
điểm chống, được phản ánh
trên các mặt tư tưởng, chính trị,
đạo đức, lối sống, tác phong,
tự phê bình và phê bình, quan
hệ với nhân dân, trách nhiệm
trong công tác, ý thức tổ chức
kỷ luật và đoàn kết nội bộ...
Để củng cố niềm tin của
nhân dân với Đảng, trước hết
cán bộ, đảng viên phải là những
hạt nhân tiêu biểu, tấm gương
mẫu mực để nêu gương. Muốn
vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên
phải ra sức rèn luyện, kiên
quyết đấu tranh khắc phục
những tồn tại, yếu kém mà
Nghị quyết Trung ương 4 đã
chỉ ra. Đồng thời, cán bộ, đảng
viên phải luôn tự giác thực
hiện việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, nhất là việc làm
theo các chuẩn mực đạo đức
về “cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư”. Trong mọi hoàn
cảnh cán bộ, đảng viên luôn
phải xứng đáng là tấm gương
về sự hy sinh, vượt qua mọi khó
khăn, tận tâm, tận lực, phấn
đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ được giao. Đặc biệt là cán
bộ, đảng viên phải có bản lĩnh,
ý chí và sự dũng cảm đấu tranh
ngăn ngừa chủ nghĩa cá nhân.
Chủ nghĩa cá nhân được Chủ
tịch Hồ Chí Minh coi là giặc
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tư tưởng chính trị, đạo đức lối
sống trong cán bộ, đảng viên,
đặc biệt là những biểu hiện
tham nhũng, lãng phí. Ngay
lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã chỉ rõ tham nhũng là
“giặc nội xâm”; “Nó là kẻ thù
khá nguy hiểm vì nó không
mang gươm, mang súng, mà
nó nằm trong tổ chức chúng ta,
để làm hỏng công việc của ta.
Tội tham ô, lãng phí cũng nặng
như lỗi Việt gian, mật thám.
Chống tham nhũng cũng quan
trọng, cần kíp như việc đánh
giặc trên mặt trận”… Bác dạy:
“Chống tham ô, lãng phí, quan
liêu là cách mạng. Chống
tham ô, lãng phí, quan liêu là
dân chủ”(2). Ngày 17/3/1952,
Người viết bài về chống quan
liêu, tham ô, lãng phí: “Quan
liêu, tham ô, lãng phí là tội ác.
Phải tẩy sạch nó để thực hiện
cần, kiệm, liêm, chính, để đẩy
mạnh thi đua sản xuất và tiết
kiệm, để đưa kháng chiến đến
thắng lợi, kiến quốc đến thành
công, để xây dựng thuần
phong mỹ tục trong toàn dân,
toàn quốc”. Nguyên Tổng Bí
thư Nguyễn Văn Linh, khi viết
“Những việc cần làm ngay”,
nói về chống tham nhũng,
đã dùng hình ảnh: “Muốn lúa
đồng xanh tốt, phải trừ diệt
sạch cỏ dại và sâu bọ”…
Thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng
viên còn phải làm tốt việc nêu
gương. Sinh thời, Chủ tịch Hồ
Chí Minh rất coi trọng việc nêu
gương và luôn yêu cầu phải
nêu gương, trước hết về đạo
đức cho tất cả cán bộ, đảng
viên. Bởi “Một trăm bài diễn
thuyết hay không bằng một
tấm gương sống” 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”(3).
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nội xâm, kẻ thù của những
người cách mạng. Người nói:
“Địch bên ngoài không đáng
sợ. Địch bên trong đáng sợ
hơn, vì nó phá từ trong phá
ra”(4), “Muốn đánh thắng kẻ
địch bên ngoài thì trước hết
phải đánh thắng kẻ địch bên
trong của mỗi chúng ta là chủ
nghĩa cá nhân”(5). Chủ nghĩa
cá nhân Bác coi như là bệnh
mẹ, nguyên nhân sinh ra các
căn bệnh: quan liêu, tham
lam, lười biếng, kiêu ngạo,
hiếu danh, “hữu danh vô thực”
(loại bệnh có biểu hiện là làm
được ít nhưng báo cáo, khoe
khoang thì nhiều), cận thị (loại
bệnh có biểu hiện là chỉ để ý
đến cái nhỏ, vụn vặt, không
thấy cái lớn, cái quan trọng), tị
nạnh, xu nịnh, a dua và bệnh
kéo bè, kéo cánh. Những căn
bệnh nguy hiểm tiềm tàng này
dễ làm cho Đảng mất dần tính
cách mạng, trí tuệ, đạo đức và
tính nhân dân…Và chỉ có nâng

cao hiệu quả rèn luyện các
phẩm chất ấy thì cán bộ, đảng
viên mới làm gương cho quần
chúng, giữ vững được niềm tin
của nhân dân với Đảng.
Với việc đẩy mạnh xây
dựng và chỉnh đốn Đảng, đề
cao trách nhiệm và vai trò nêu
gương của cán bộ, đảng viên
chính là những công việc quan
trọng, thiết thực và có ý nghĩa
nhất để kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc thiêng liêng của
Bác. Ôn lại lời căn dặn của
Người trong Di chúc, là dịp để
mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi
tổ chức Đảng tự soi lại mình,
nghiêm túc chỉ ra những hạn
chế, khuyết điểm và cương
quyết khắc phục sửa chữa.
Đây cũng là những giải pháp
căn bản và cốt lõi để cán bộ,
đảng viên nâng cao phẩm chất
đạo đức cách mạng, góp phần
quyết định đến nâng cao năng
lực lãnh đạo, sức chiến đấu
của Đảng. Đồng thời cũng là

để thực hiện mong muốn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với
công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, nhằm xây dựng Đảng
ngày càng trong sạch, vững
mạnh, xứng đáng với vai trò
lãnh đạo của một Đảng cầm
quyền, tiếp tục lãnh đạo nhân
dân tiến hành thắng lợi công
cuộc đổi mới toàn diện đất
nước hiện nay./
Chú thích:
(1): Hồ Chí Minh - Toàn tập,
tập IV, NXB Sự Thật, Hà Nội,
1984, tr. 100.
(2): Hồ Chí Minh, Toàn tập,
tập 6, Nxb Sự thật, 1986.
(3): Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Sự thật, H.1984, tập 4,
tr.84, 295.
(4): Hồ Chí Minh: Toàn tập,
tập 5, Nxb. Chính trị Quốc gia,
Hà Nội, 2000, tr.235.
(5): Hồ Chí Minh: Toàn tập,
Sđd, tập10, tr.311-312.
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Tư tưởng về xây dựng Đảng
trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

6

nhất - cội nguồn sức mạnh của
Đảng. Người viết: “Nhờ đoàn kết
chặt chẽ, một lòng một dạ phục
vụ giai cấp, phục vụ nhân dân,
phục vụ Tổ quốc, cho nên từ
ngày thành lập đến nay, Đảng
đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo
nhân dân ta hăng hái đấu tranh
tiến từ thắng lợi này đến thắng
lợi khác”. Người khẳng định sự
đoàn kết, thống nhất trong Đảng
phải được xây dựng, củng cố
trên cơ sở vì mục đích cao cả
“một lòng một dạ phục vụ giai
cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ
Tổ quốc”. Chỉ trên cơ sở đó trong
Đảng mới có sự thống nhất về
ý chí và hành động “triệu người
như một”để chiến thắng bất cứ
kẻ thù nào, vượt qua bất cứ khó
khăn trở ngại nào.
Thực tiễn lịch sử đã chứng
minh, nhờ đoàn kết chặt chẽ
mà khi mới vừa ra đời, Đảng đã
lãnh đạo nhân dân ta làm nên

cao trào cách mạng 1930-1931;
15 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo
nhân dân tiến hành Tổng khởi
nghĩa Cách mạng Tháng Tám
thành công, khai sinh nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhờ
đoàn kết, thống nhất mà Đảng
đã tập hợp được lực lượng, phát
huy được sức mạnh của cả dân
tộc và thời đại vào cuộc kháng
chiến trường kỳ suốt 30 năm,
đánh thắng hai đế quốc là Pháp
và Mỹ, hoàn thành thắng lợi sự
nghiệp đấu tranh giải phóng
miền Nam thống nhất nước nhà.
Cũng chính nhờ sự đoàn kết,
thống nhất ấy mà hơn ba mươi
năm qua, Đảng đã lãnh đạo
nhân dân ta tiến hành thắng lợi
sự nghiệp Đổi mới.
Trong Di chúc, Người xác
định: “Đoàn kết là một truyền
thống cực kỳ quý báu của Đảng
và của cả dân tộc ta”. Sự đoàn
kết, thống nhất trong Đảng được
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hủ tịch Hồ Chí Minh Người sáng lập và rèn
luyện Đảng ta chỉ có một
ham muốn, ham muốn
tột bậc là 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. Trước lúc đi xa, Người
chỉ tiếc một điều là “không được
phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn
nữa”(1). Trong bốn năm cuối
cuộc đời mặc dù bận nhiều việc
nhưng Người vẫn chọn những
khoảng thời gian thư thái nhất
viết Di chúc, phòng khi “đi gặp cụ
Các Mác, cụ Lênin và các vị cách
mạng đàn anh khác, thì đồng bào
cả nước, đồng chí trong Đảng và
bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm
thấy đột ngột”(2). Thời gian càng
lùi xa, chúng ta càng nhận thấy
tầm nhìn xa, trông rộng của Người
và thấy mình phải có trách nhiệm
cao hơn, quyết tâm cao hơn để
thực hiện Di chúc.
Bằng lời lẽ mộc mạc nhưng
vô cùng súc tích, Di chúc tuy
ngắn gọn nhưng chứa đựng
toàn bộ tình cảm và tư tưởng
của Người đối với sự nghiệp
cách mạng, và các thế hệ người
Việt Nam. Trong Di chúc, ngoài
79 chữ nói “Về việc riêng”, còn
lại Người dành trọn tình cảm cho
dân, cho Đảng. “Trước hết nói
về Đảng”, thể hiện sự quan tâm
đặc biệt của Người đến vấn đề
xây dựng Đảng và xuyên suốt
là tư tưởng về tăng cường, củng
cố, giữ vững sự đoàn kết thống

ThS. NGUYỄN VĂN HOÀN
Phó Trưởng phòng Quản lý ĐT, BD, NCKH
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Hồ Chí Minh so sánh với “con
ngươi” trong đôi mắt. Đối với mỗi
người, không giữ được con ngươi
thì đôi mắt sẽ hỏng, nhận thức
và hành động sẽ khó khăn, kém
hiệu quả. Đối với Đảng, không
có sự đoàn kết, thống nhất thì
Đảng sẽ không đủ năng lực, trí
tuệ lãnh đạo nhân dân. Do đó,
Người căn dặn: “Các đồng chí từ
Trung ương đến các chi bộ cần
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất
trí trong Đảng như giữ gìn con
ngươi của mắt mình”.
Di chúc của Người không
những chỉ cho chúng ta thấy
được vai trò đặc biệt quan trọng
của sự đoàn kết, tính tất yếu
của việc giữ gìn, củng cố, phát
triển sự đoàn kết, thống nhất
trong Đảng mà còn chỉ ra những
nguyên tắc quan trọng, hiệu quả
nhất để xây dựng, củng cố sự
đoàn kết, thống nhất đó: “Trong
Đảng, thực hành dân chủ rộng
rãi, thường xuyên và nghiêm
chỉnh tự phê bình và phê bình là
cách tốt nhất để củng cố và phát
triển sự đoàn kết và thống nhất
của Đảng. Phải có tình đồng chí
thương yêu lẫn nhau”.
Để xây dựng sự đoàn kết,
thống nhất của Đảng theo Di
chúc của Người, chúng ta phải
thực hiện tốt một số yêu cầu cơ
bản sau:
Thứ nhất, phải thực hành
dân chủ rộng rãi. Nhờ dân chủ
mà Đảng ta đã khơi dậy, phát
huy cao nhất trí tuệ, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của mình. Thực hành dân
chủ rộng rãi theo Bác, nghĩa
là phải dân chủ thực sự, dân
chủ thường xuyên, dân chủ từ
Trung ương đến cơ sở. Nhưng,
dân chủ phải gắn với tập trung.
Tập trung dân chủ là nguyên tắc
sống còn và cũng là biện pháp
tốt nhất để xây dựng Đảng ta.
Tám mươi chín năm qua, nhờ

quán triệt sâu sắc và thực hiện
tốt nguyên tắc tập trung dân chủ
mà Đảng ta không ngừng lớn
mạnh, vượt qua bao thử thách,
lãnh đạo nhân dân ta xây dựng,
bảo vệ thành công Tổ quốc
Việt Nam XHCN và đặc biệt đạt
nhiều thành tựu trong sự nghiệp
đổi mới đất nước hiện nay. Kiên
quyết đấu tranh chống lại những
biểu hiện trong thực hành dân
chủ hình thức. Lợi dụng dân chủ
để truyền bá những quan điểm,
tư tưởng cá nhân, xâm hại đến
lợi ích chung, gây mất đoàn kết
trong Đảng, trong xã hội.
Thứ hai, thường xuyên và
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê
bình. Tự phê bình và phê bình là
nguyên tắc, là quy luật phát triển
của Đảng. Trong Di chúc, Hồ
Chí Minh coi đây là biện pháp tốt
nhất để củng cố, phát triển sự
đoàn kết, thống nhất của Đảng.
Người yêu cầu tự phê bình và
phê bình phải thường xuyên,
nghiêm túc, không nể nang,
qua loa đại khái, hình thức.
Người hiểu rõ, đã là con người
thì ít, nhiều đều có khuyết điểm,
nhưng quan trọng là phải nhận
rõ khuyết điểm, không được
che giấu khuyết điểm, tự phê
bình để sửa chữa, khắc phục,
vươn lên tự chiến thắng thói hư
tật xấu của mình. Đối với đồng
chí, đồng đội, Người yêu cầu
mỗi cán bộ, đảng viên phải phê
bình một cách thẳng thắn, chân
thành nhằm giúp đồng chí, đồng
đội nhận rõ sai lầm, sửa chữa để
không ngừng tiến bộ. Như vậy,
mục đích của tự phê bình và phê
bình là giúp cho bản thân và
đồng đội ngày càng tiến bộ hơn;
tuyệt đối không vì mâu thuẫn cá
nhân, động cơ cá nhân mà phê
bình theo kiểu “vạch lá tìm sâu”,
“bới lông tìm vết” nhằm trù dập,
đấu đá, hạ bệ lẫn nhau. Theo
Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê

bình là công việc thường xuyên;
ngừng tự phê bình và phê bình
tức là ngừng tiến bộ, là thoái bộ.
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng
ta luôn lấy tự phê bình và phê
bình làm nguyên tắc xây dựng và
phát triển Đảng. Tuy nhiên, cũng
còn một bộ phận cơ sở đảng,
đảng viên thực hiện nguyên tắc
này chưa thường xuyên, chưa
nghiêm túc, thậm chí còn để
những kẻ cơ hội chui vào hàng
ngũ của Đảng mưu cầu lợi ích cá
nhân Hiện nay, mỗi chúng ta cần
nhận thức sâu sắc hơn, thực hiện
triệt để hơn vấn đề này để Đảng
luôn trong sạch, làm cho uy tín,
năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng không ngừng
được nâng cao.
Thứ ba, phải có tình đồng chí
thương yêu lẫn nhau. Trên cơ
sở tình đồng chí thương yêu lẫn
nhau thì mới thực hành được “dân
chủ rộng rãi”, mới “thường xuyên
và nghiêm chỉnh tự phê bình và
phê bình”. Không có tình đồng chí
thương yêu lẫn nhau sẽ dẫn đến
dân chủ hình thức, tự phê bình và
phê bình không nghiêm túc hoặc
lợi dụng dân chủ, lợi dụng phê
bình để trả thù cá nhân.
Năm tháng qua đi nhưng bản
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh sẽ còn sống mãi, là kim chỉ
nam cho toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta vững bước tiến
lên. Kính yêu và biết ơn Người,
50 năm qua chúng ta đã sống,
chiến đấu, lao động và học tập
theo gương vĩ đại của Người,
chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt
công tác xây dựng Đảng và làm
theo Di chúc của Người trong
thời gian tới./.
Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập
12. Nxb CTQG, H.2002, tr.512.
(2) Sđd, toàn tập, tập 12,
Nxb CTQG, H.2002, tr.510.
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Thực hiện Di chúc của Bác trong công tác
giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho
đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng hiện nay
ThS. LÊ CÔNG KHỞI
Giảng viên Khoa xây dựng Đảng
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Minh đề cập đến nhiều vấn đề,
trong đó có vấn đề xây dựng
Đảng. Cho đến nay, những
vấn đề này vẫn mang tính thời
sự, mang ý nghĩa quyết định
đến sự sống còn của Đảng,
của cách mạng Việt Nam.
Là người sáng lập, lãnh đạo
và rèn luyện Đảng ta, trong suốt
cuộc đời hoạt động cách mạng,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt
quan tâm công tác xây dựng
Đảng, giáo dục, rèn luyện đạo
đức cách mạng cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên. Trước khi đi
xa, Người đã để lại cho chúng
ta một bản Di chúc lịch sử; bản

H

D

i chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh là một tác
phẩm đặc biệt, một tài
sản vô cùng quý báu
mà Người để lại cho Đảng
và cho dân tộc Việt Nam, có
ý nghĩa lịch sử và giá trị lý
luận, giá trị thực tiễn sâu sắc,
không chỉ trong quá khứ mà cả
trong thời kỳ đổi mới hiện nay.
Năm mươi năm là dịp chúng
ta cùng nhìn nhận lại, một lần
nữa khẳng định tính đúng đắn
và giá trị to lớn của những lời
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
căn dặn trong Di chúc. Trong
bản di chúc, Chủ tịch Hồ Chí

Di chúc của Người có giá trị to
lớn cả về lý luận và thực tiễn
trong nhiều mặt, nhất là trong
công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, giáo dục, rèn luyện đạo
đức cách mạng cho đội ngũ cán
bộ, đảng viên. Những nội dung
chủ yếu về công tác xây dựng
Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ,
đảng viên được thể hiện trong
Di chúc. Điều đầu tiên Người nói
về Đảng: “TRƯỚC HẾT NÓI VỀ
ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ,
một lòng một dạ phục vụ giai
cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ
Tổ quốc, cho nên từ ngày thành
lập đến nay, Đảng ta đã đoàn
kết, tổ chức và lãnh đạo nhân
dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đảng ta là một Đảng cầm
quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ
phải thực sự thấm nhuần đạo
đức cách mạng, thật sự cần
kiệm liêm chính, chí công vô
tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật
trong sạch, phải xứng đáng là
người lãnh đạo, là người đầy tớ
thật trung thành của nhân dân.
Như vậy, có thể nói trong
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã đề cập đến nhiều về công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
trong đó có thể khái quát qua
3 nội dung lớn:
Một là, phải tăng cường
đoàn kết, thống nhất trong
Đảng. Bác nêu rõ: “Đoàn kết
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Trong đó, chú trọng chăm lo
xây dựng đạo đức cách mạng
cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên như lời căn dặn của Bác.
Điều đó được thể hiện trong
thời gian qua toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân ra sức học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, nhất
là cán bộ, đảng viên phải thực
hiện theo Chỉ thị 03-CT/TW
ngày 14/5/2011 của Bộ chính
trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị
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” gắn với chủ đề của từng
năm, nhất là chủ đề của năm
2019 về “Xây dựng ý thức tôn
trọng Nhân dân, phát huy dân
chủ, chăm lo đời sống Nhân
dân theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, để tăng cường
giáo dục, rèn luyện Đảng viên,
Trung ương đã ban hành nhiều
chỉ thị, nghị quyết về công tác
xây dựng Đảng, trong đó cần
nhấn mạnh Nghị quyết Trung
ương 4 khoá XI “Một số vấn
đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay” đã chú trọng
tới việc xây dựng đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên.
Tiếp đó, với thái độ nghiêm
túc và quan điểm nhìn thẳng
vào sự thật, đánh giá đúng sự
thật, 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” đã nhận diện đúng và
lần đầu tiên chỉ rõ 27 biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống của đội ngũ

cán bộ, đảng viên và “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ. Xem xét, đối chiếu những
biểu hiện cụ thể này hoàn toàn
thuộc về tư cách, đạo đức cách
mạng đã được Hồ Chí Minh
căn dặn trong Di chúc. Từ chỉ
dẫn của Bác về xây dựng đội
ngũ cán bộ, đảng viên “phải
thật sự thấm nhuần đạo đức
cách mạng, thật sự cần kiệm
liêm chính, chí công vô tư”,
việc nhận diện và chỉ ra những
hạn chế, khuyết điểm để mau
chóng sửa chữa làm cho Đảng
ngày càng vững mạnh là hết
sức cần thiết, có ý nghĩa quan
trọng trong công tác xây dựng
và chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở
chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
đã đề ra mục tiêu, quan điểm
và đặc biệt lựa chọn 4 nhóm
nhiệm vụ với 29 giải pháp
hết sức cụ thể để đấu tranh
ngăn chặn, khắc phục những
khuyết điểm, nâng cao đạo
đức cách mạng cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên, củng cố
niềm tin của nhân dân đối với
Đảng. Cùng với đó, vừa qua
Trung ương còn ban hành Quy
định số 08- QĐi/TW về “Trách
nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, trước hết là Ủy viên
Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí
thư, Uỷ viên Ban Chấp hành
Trung ương” gắn với việc thực
hiện các quy định trước đó mà
Trung ương đã ban hành nhằm
không ngừng nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng
viên về mọi mặt nhất là giáo
dục, rèn luyện đạo đức cách
mạng cho cán bộ, đảng viên.
Thông qua đó, tạo sự chuyển
biến, từ nâng cao nhận thức
sang hành động cho mỗi cán

H

H

là một truyền thống cực kỳ quý
báu của Đảng và của dân ta.
Các đồng chí từ Trung ương
đến các chi bộ cần phải giữ gìn
sự đoàn kết nhất trí của Đảng
như giữ gìn con ngươi của mắt
mình”. Bác nhấn mạnh đoàn
kết trong Đảng vì đó là nguồn
gốc sức mạnh của Đảng, đồng
thời phòng ngừa sự chia rẽ, bè
phái, làm suy yếu và mất sức
chiến đấu của Đảng.
Hai là, phải phát huy dân
chủ trong Đảng, tự phê bình
và phê bình thường xuyên
và nghiêm túc. Người nêu rõ:
“Trong Đảng thực hành dân
chủ rộng rãi, thường xuyên và
nghiêm chỉnh tự phê bình và
phê bình là cách tốt nhất để
củng cố và phát triển sự đoàn
kết và thống nhất của Đảng.
Phải có tình đồng chí thương
yêu lẫn nhau”. Tự phê bình và
phê bình để phát huy ưu điểm,
sửa chữa khuyết điểm làm cho
Đảng mạnh lên, phải có động
cơ, thái độ tự phê bình và phê
bình đúng đắn vì sự phát triển
và vững mạnh của Đảng.
Ba là, hết sức coi trọng rèn
luyện đạo đức cách mạng,
kiên quyết quét sạch chủ
nghĩa cá nhân và những tiêu
cực, thoái hóa, hư hỏng trong
Đảng. Bác căn dặn: “Đảng ta
là một Đảng cầm quyền. Mỗi
đảng viên và cán bộ phải thật
sự thấm nhuần đạo đức cách
mạng, thật sự cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư. Phải giữ
gìn Đảng ta thật trong sạch,
phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đày tớ thật trung
thành của nhân dân”.
Thực hiện Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, 50 năm qua,
Đảng ta đã đặc biệt quan tâm,
tập trung thực hiện xây dựng
và chỉnh đốn Đảng, coi đó là
nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.
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bó mật thiết với nhân dân; luôn
nghiêm khắc, thường xuyên tự
phê bình và phê bình... để bản
thân mình ngày càng tiến bộ
và xúng đáng với niềm tin của
nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đã đạt được thì vẫn
còn một bộ phận không nhỏ
cán bộ, đảng viên thiếu tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách
mạng, thoái hoá, biến chất, lập
trường tư tưởng không vững
vàng, hoang mang, dao động
trước những tác động từ bên
ngoài; sa vào chủ nghĩa cá
nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ
bởi các lợi ích vật chất, của lợi
ích nhóm… nên đã không làm
tròn trách nhiệm, bổn phận
của mình trước Đảng, trước
nhân dân. Vì thế, Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII đã nhấn
mạnh: “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… Nhiều cán bộ, đảng
viên, trong đó có người đứng
đầu chưa thể hiện tính tiên
phong, gương mẫu; còn biểu
hiện quan liêu, cửa quyền,
chưa thực sự sâu sát thực tế,
cơ sở”. Đó là những người sa
vào “cá nhân chủ nghĩa, sống
ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ
lợi; chỉ lo thu vén cá nhân,
không quan tâm đến lợi ích tập
thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị
nạnh, không muốn người khác
hơn mình”, trở thành những
con sâu mọt “thoái bộ, lạc
hậu”, “ngăn trở sự nghiệp của
Đảng, ngăn trở bước tiến của
cách mạng” đã và đang đưa lại

những tổn thất rất lớn cho sự
nghiệp cách mạng. Với họ, lời
nói không đi đôi với việc làm,
nói giỏi về đạo đức cách mạng
nhưng thực tế thì rời xa những
phẩm chất tốt đẹp của người
cách mạng, “vi phạm nguyên
tắc tập trung dân chủ, gây mất
đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi
chiều, dân chủ hình thức; cục
bộ, bè phái, kèn cựa địa vị,
tranh chức, tranh quyền; độc
đoán, gia trưởng, thiếu dân
chủ trong chỉ đạo, điều hành”…
quan liêu, cửa quyền, hách
dịch, phê bình người khác mà
không muốn người khác phê
bình mình, không lắng nghe
ý kiến của quần chúng, có
thái độ không tôn trọng nười
khác, tự cho mình nhiều đặc
quyền, đặc lợi, hưởng thụ một
cách xa hoa từ vị trí được giao
phụ trách,... rời xa lý tưởng
của người cộng sản, không
còn uy tín và năng lực để quy
tụ và lãnh đạo quần chúng.
Điều đáng lo ngại là những
sai phạm của bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên đó có
cả những cán bộ, đảng viên là
lãnh đạo cấp cao đã làm suy
giảm niềm tin trong nhân dân
đối với Đảng, Nhà nước và chế
độ; làm rạn vỡ mối liên hệ mật
thiết giữa Đảng và nhân dân...
Vậy, để xây dựng và chỉnh
đốn Đảng theo lời dặn và
những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong Di chúc thì mỗi
cán bộ, đảng viên cần phải nỗ
lực rèn luyện đạo đức cách
mạng, thực hiện cần kiệm
liêm chính, chí công vô tư của
đội ngũ cán bộ, đảng viên trở
thành việc làm thường xuyên,
tự giác, mỗi cấp ủy và mỗi cán
bộ, đảng viên cần thực hiện tốt
những nhiệm vụ sau:
Một là, thường xuyên học
tập, quán triệt sâu sắc lý luận
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bộ, đảng viên, tại mỗi tổ chức
cơ sở đảng bằng cách gắn
thực hành đạo đức cách mạng
với phòng chống, ngăn chặn,
đẩy lùi tình trạng suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ; phát huy cái
tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy
cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần
quan trọng xây dựng Đảng
thật sự trong sạch vững mạnh
về chính trị, tư tưởng, tổ chức
và đạo đức theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng.
Kết quả, nhờ quyết tâm chính
trị cao với tinh thần nhìn thẳng
sự thật, đánh giá đúng những
ưu điểm, khuyết điểm hạn chế
của Đảng nói chung và của
đội ngũ cán bộ, đảng viên nói
riêng trong thời gian qua Đảng
ta đã không ngừng lớn mạnh
và trưởng thành, phần lớn cán
bộ, đảng viên của Đảng đã
luôn gương mẫu, tu dưỡng và
rèn luyện đạo đức cách mạng,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao phó; luôn tận trung với
nước, tận hiếu với dân, luôn
khắc ghi lời dạy của Bác: Việc
gì có lợi cho dân, cho nước thì
hết sức làm, việc gì có hại cho
dân, cho nước thì hết sức tránh
để thật sự xứng đáng với vai
trò vừa là người lãnh đạo vừa
là người đày tớ thật trung thành
của nhân dân. Muốn làm được
như vậy thì phải không ngừng
nỗ lực học tập, trau dồi tri thức,
kỹ năng, nghiệp vụ và luôn
vì Đảng, vì nhân dân mà hết
lòng, hết sức hoàn thành tốt
mọi nhiệm vụ; luôn tu dưỡng
đạo đức, sống cần, kiệm, liêm,
chính, làm việc chí công vô
tư; không công thần, không lo
kèn cựa chế độ đãi ngộ; không
quan liêu, kiêu ngạo, tham ô,
tham nhũng, lãng phí, chạy
tuổi, chạy bằng cấp; luôn gắn
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Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; kiên
định mục tiêu, lý tưởng độc lập
dân tộc và CNXH, mục tiêu,
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong đó, mỗi cán bộ, đảng
viên phải tự mình rèn luyện về
phẩm chất đạo đức và năng
lực trí tuệ, phương pháp và tác
phong công tác, xứng đáng vừa
là người lãnh đạo, vừa là người
đầy tớ thật trung thành của
nhân dân. Qua đó, luôn cảnh
giác trước mọi âm mưu, thủ
đoạn “diễn biến hòa bình” của
các thế lực thù địch, nhất là sức
đề kháng trước những tác động
tiêu cực của cơ chế thị trường,
mở cửa, hội nhập, sự cám dỗ
và lối sống thực dụng...
Hai là, trong công tác và
cuộc sống đời thường, phải tự
giác thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị khóa
XII về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” gắn
với chủ đề năm 2019 về “Xây
dựng ý thức tôn trọng Nhân
dân, phát huy dân chủ, chăm
lo đời sống Nhân dân theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”; gắn với thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI và khóa XII) về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy
định số 47-QĐ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương khóa
XI về “Những điều đảng viên
không được làm”, các quy định
của Ban Bí thư khóa XI và Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII về việc nêu gương
của cán bộ, đảng viên … Qua
đó, mỗi người hằng ngày đấu
tranh với những biểu hiện của
chủ nghĩa cá nhân: Vô cảm,
quan liêu, cửa quyền, hách

dịch và các hành vi nhũng
nhiễu, gây phiền hà nhân dân;
kiên quyết chống tư tưởng cục
bộ, bè phái và các biểu hiện cơ
hội, thực dụng, tư tưởng cánh
hẩu, lợi ích nhóm...
Ba là, nêu cao trách nhiệm
gương mẫu, đi đầu trên các
mặt tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, tác phong, tự phê
bình và phê bình, trong quan
hệ với nhân dân, trách nhiệm
trong công tác, ý thức tổ chức
kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Nội
dung rèn luyện đạo đức cách
mạng, nêu gương đạo đức
cách mạng của mỗi người tùy
vị trí công tác và trách nhiệm
được giao phải thể hiện ở tinh
thần trách nhiệm, tận tụy, chủ
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao; làm việc có nguyên tắc,
kỷ cương, có lý, có tình, không
lạm dụng chức vụ, quyền hạn
trong công tác, nói đi đôi với
làm, đã nói thì phải làm; chống
các hiện tượng chạy chức,
chạy quyền, chạy bằng cấp,
chạy thi đua, tư tưởng cục
bộ, bè phái và các biểu hiện
cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá
nhân, lợi ích nhóm và các biểu
hiện tiêu cực khác.
Bốn là, khắc phục tình
trạng lợi dụng hoặc thực hiện
một cách hình thức nguyên
tắc tập trung dân chủ, tự phê
bình và phê bình để thực hiện
mục đích cá nhân… Đánh giá,
sử dụng, bố trí cán bộ còn nể
nang, cục bộ; chưa chú trọng
phát hiện và có cơ chế thật sự
để trọng dụng người có đức, có
tài; không kiên quyết thay thế
người vi phạm, uy tín giảm sút,
năng lực yếu kém” như Nghị
quyết Trung ương 4, khóa XI
“Một số vấn đề cấp bách về
xây dựng Đảng hiện nay” đã

nêu. Đồng thời, qua đó đẩy lùi
sự suy thoái đạo đức, lối sống,
nguy cơ “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên
với 27 biểu hiện (9 biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị; 9
biểu hiện về suy thoái đạo đức,
lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ) theo tinh thần Nghị quyết
Trung ương 4, khóa XII về xây
dựng và chỉnh đốn Đảng, từng
bước đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong cán bộ, đảng viên,
góp phần nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng, củng cố niềm tin của cán
bộ, đảng viên và nhân dân vào
Đảng và chế độ.
Như vậy, năm 2019 là năm
chúng ta kỷ niệm 50 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, những lời căn dặn
của Bác trong bản Di chúc
ấy dù rất ngắn gọn, dễ hiểu
nhưng mang đầy ý nghĩa lớn
lao. Ngày nay, yêu cầu của
sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế đang đặt
ra nhiều vấn đề đối với công
tác xây dựng Đảng của Đảng
ta. Để Đảng ta vững mạnh,
ngang tầm với những đòi hỏi
của nhiệm vụ thời kỳ mới, việc
nghiên cứu, vận dụng tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
xây dựng Đảng trong Di chúc
của Người là một việc làm hết
sức cần thiết. Trong đó, cần
chú trọng hàng đầu vấn đề giữ
gìn sự đoàn kết, thống nhất
trong Đảng, nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của
các tổ chức cơ sở đảng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức cách
mạng cho cán bộ, đảng viên./.
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Một số nhiệm vụ trong công tác
đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí theo tinh thần Đại hội XII của Đảng
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phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng
thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là
trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, trước hết là
người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền và của toàn
bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống
tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng
ngừa, không để xẩy ra tham nhũng, lãng phí; xử
lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao
che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham
nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống
tham nhũng, lãng phí”(1). Xuất phát từ quan điểm
và quyết tâm chính trị đó của Đảng ta, đồng thời
góp phần nhận thức rõ nhiệm vụ đẩy mạnh công
tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, cần lưu ý
mấy vấn đề sau:
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng khẳng định đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên
quan trọng và vô cùng khó khăn, phức tạp, bởi lẽ
“Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với
những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy
ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành,
làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức
xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối
với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản
lý của Nhà nước, đe doạ sự tồn vong của chế
độ”(2). Điểm mới trong Văn kiện lần này, Đảng
ta đã xác định rõ tham nhũng, lãng phí không chỉ
là thách thức, mà trở thành thách thức nghiêm
trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng…đe doạ
sự tồn vong của chế độ. Đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí trở thành nhiệm vụ thường
xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó
khăn, phức tạp, lâu dài.
2. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng
phí trước hết phải chủ động phòng ngừa, không
để xảy ra tham nhũng, lãng phí; đồng thời xử lý
nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao
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à một hiện tượng xã hội tiêu cực, tham nhũng,
lãng phí đã và đang gây ra những hậu quả
nghiêm trọng nhiều mặt đối với sự phát triển
của xã hội. Do đó, việc phòng ngừa và đấu
tranh chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi cấp
thiết đối với nhà nước và xã hội. Cuộc đấu tranh này
không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc ngăn chặn,
đẩy lùi, tiến tới loại bỏ các hành vi vi phạm pháp luật
và tội phạm ra khỏi đời sống xã hội mà còn là yếu
tố quyết định sự tồn vong của chế độ và sự phát
triển của xã hội. Đối với Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay, việc đấu tranh chống tham nhũng càng
có ý nghĩa quan trọng, trở thành nhiệm vụ cấp bách
hàng đầu được thực hiện một cách quyết liệt, với sự
tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và của
mỗi người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm
thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đó chính là ý nghĩa quan trọng và cũng là mục đích
cuối cùng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng,
lãng phí ở nước ta hiện nay.
Qua hơn 30 năm đổi mới và phát triển bên
cạnh những thành tựu đã đạt được thì nước ta
cũng gặp phải không ít những khó khăn thách
thức. Một trong những khó khăn có tính chất ngày
càng nghiêm trọng mà nước ta phải đối mặt đó
là tình trạng tham nhũng, lãng phí ngày càng gia
tăng với tính chất ngày càng phức tạp hơn, gây
mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của
Đảng và quản lý của Nhà nước trên một số lĩnh
vực. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều
chủ trương, chính sách phòng, chống tham nhũng
tuy nhiên tình trạng này vẫn còn nghiêm trọng,
với những biểu hiện tinh vi, phức tạp gây bức xúc
trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta xác
định: “Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng
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thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và
có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng,
chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện vụ việc
có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan,
đơn vị, địa phương mình. Kết quả công tác phòng,
chống tham nhũng là thước đo đánh giá phẩm
chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn
thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Đồng thời,
Bộ Chính trị đã yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm
minh người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong
cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh
đạo, quản lý nhưng không chủ động phát hiện, xử
lý, nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản
việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí.
4. Phải kiên quyết, kiên trì xây dựng cơ chế
phòng ngừa, cơ chế răn đe để không thể tham
nhũng và không dám tham nhũng; ngăn chặn
có hiệu quả quan hệ “lợi ích nhóm”; chống đặc
quyền, đặc lợi, khắc phục “tư duy nhiệm kỳ”; đẩy
mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra,
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí.
Sơ kết, rút kinh nghiệm của các cơ quan chuyên
trách về phòng chống tham nhũng những năm vừa
qua cho thấy, tình hình tham nhũng đang có những
diễn biến vô cùng phức tạp, đa dạng được che đậy
bằng thứ vỏ bọc kín kẽ rất khó để phát hiện, điều
tra, xử lý. Để phòng, chống tham nhũng, lãng phí
có hiệu quả, vấn đề cần quan tâm giải quyết là
cần phải có cơ chế để phòng ngừa, răn đe, ngăn
chặn quan hệ “lợi ích nhóm”, đặc quyền, đặc lợi;
xoá bỏ cơ chế “xin-cho”; khắc phục “tư duy nhiệm
kỳ”; đồng thời phải tập trung nâng cao hiệu quả cải
cách hành chính, cải cách tư pháp.
5. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt
trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các phương
tiện thông tin đại chúng và của nhân dân trong đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Vai trò của các cơ quan dân cử và Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, của báo chí, hiệp hội ngành
nghề không chỉ là bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng của các thành viên, hội viên, mà còn thể
hiện ở việc thực hiện chức năng giám sát, phản
biện xã hội đối với hoạt động của bộ máy nhà
nước nói chung và trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí nói riêng. Luật Phòng,
chống tham nhũng đã có quy định cụ thể, tạo cơ
sở pháp lý để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức thành viên, báo chí, doanh nghiệp, hiệp
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che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham
nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống
tham nhũng, lãng phí. Đây là một nội dung thể
hiện quan điểm mới của Đại hội XII về phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, trước hết phải có
các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn
kịp thời, không để tham nhũng, lãng phí xảy ra rồi
mới xử lý, giải quyết tình hình tham nhũng ngay từ
gốc, triệt tiêu các điều kiện nảy sinh và phát triển
của hành vi tham nhũng, lãng phí.
Để thực hiện tốt việc phòng ngừa tham nhũng,
lãng phí, Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định
rõ cần “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ
sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu
lực, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực có nguy
cơ tham nhũng cao như: quản lý, sử dụng đất đai,
khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu chi ngân
sách, mua sắm công, tài chính, ngân hàng, thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác
cán bộ; quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giáo dục, đào
tạo và y tế”(3). Đồng thời, phải đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức,
ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của
cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
3. Xác định rõ trách nhiệm và kiên quyết xử
lý kịp thời người đứng đầu khi để xảy ra tham
nhũng, lãng phí trong tổ chức, cơ quan, đơn vị,
địa phương mình trực tiếp quản lý. Đây là một
quan điểm mới, phản ánh nhận thức đúng của
Đảng ta về nguồn gốc nảy sinh và điều kiện tồn
tại của tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán
bộ, đảng viên hiện nay.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải
chịu trách nhiệm trước Đảng khi xảy ra các hành
vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, cá nhân
đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí là trách
nhiệm của các cấp uỷ đảng, trước hết là người
đứng đầu cấp uỷ, chính quyền. Ngay trước khi
diễn ra Đại hội XII của Đảng, trước yêu cầu cấp
bách của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, ngày 07/12/2015, Bộ Chính trị đã ra chỉ
thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ
án tham nhũng.
Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của người
đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, nhà nước, đoàn
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hội ngành nghề, Ban thanh tra nhân dân tham gia
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có
hiệu quả. Báo chí, một mặt lên án, đấu tranh và
tạo sự phản ứng mạnh mẽ của công luận đối với
những hành vi tham nhũng, những biểu hiện tiêu
cực, lối sống xa hoa lãng phí, tệ quan liêu hách
dịch cửa quyền của những kẻ thoái hoá biến chất
trong bộ máy Đảng, Nhà nước. Mặt khác, báo chí
còn nhân lên, lan toả những gương người tốt, việc
tốt, những người dũng cảm dám đấu tranh với nạn
tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng xã hội
ngày càng tốt đẹp.
Để thực hiện được những nhiệm vụ trên trong
thời gian tới đây cần tập trung vào một số giải
pháp quan trọng sau:
Một là, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật về phòng chống tham nhũng khắc
phục tình trạng tuyên truyền hình thức, kém hiệu
quả. Phải thực hiện tuyên truyền bằng hành động
thực tiễn, nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm
của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhất là trong việc
kê khai minh bạch tài sản; công khai hoạt động
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm minh
các hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác
giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức
cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế
hệ trẻ, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng
về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân
tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với
rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng
lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán
bộ, nhất là cán bộ trẻ được đào tạo ở nước ngoài.
Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế chính
sách về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội
ngũ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW
ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ”. Tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ; thường xuyên
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;
ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực,
tham nhũng trong công tác cán bộ. Thể chế hoá,
cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về
công tác cán bộ theo hướng: Đồng bộ, liên thông,
nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với
thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng
buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền
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lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường,
điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ
cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám
chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn
thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh
bạch, liêm chính, phục vụ, nhất là công khai, minh
bạch trong đấu thầu. Sửa đổi quy định về tặng
quà và nhận quà, về trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa,
phát hiện và xử lý tham nhũng. Thực hiện nghiêm
túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII “về một số vấn đề tiếp tục
đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu
nhập nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập và biến
động tài sản. Tăng cường thực hiện đề án thanh
toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, phát hiện,
xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, rửa tiền.
Thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển
chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong đánh
giá, bổ nhiệm người đứng đầu bảo đảm công
khai, minh bạch, đúng quy định, tạo cơ hội bình
đẳng cho tất cả những người có đủ tiêu chuẩn,
phẩm chất, năng lực được bổ nhiệm vào các vị trí
lãnh đạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
chế độ công vụ có cơ chế hữu hiệu để loại trừ khỏi
bộ máy Nhà nước những cán bộ công chức, viên
chức thoái hóa biến chất.
Bốn là, phát huy vai trò giám sát của cơ quan
dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan
báo chí và nhân dân trong việc đấu tranh ngăn
chặn phòng chống tham nhũng.
Năm là, có chính sách tiền lương, đãi ngộ thỏa
đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động… theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW
“về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động
trong doanh nghiệp”. Trước hết thực hiện các giải
pháp tài chính, ngân sách để tạo nguồn lực cho cải
cách chính sách tiền lương. Tăng cường quản lý,
nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước, làm
tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính
các cấp trong quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng
ngân sách nhà nước, tránh chồng chéo, lãng phí./.
Chú thích:
(1). Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng - Tr.211
(2). Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng - tr.196
(3). Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng - tr.212

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý
học viên ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ông tác quản lý học viên được xác định
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,
chủ yếu góp phần quan trọng vào việc
nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở
các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương hiện nay. Nhận thức được tầm quan
trọng đó, trong những năm qua, Trường Chính
trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã không
ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức công
tác quản lý học viên. Những kết quả đạt được
trong công tác quản lý học viên của Trường đã
góp phần vào việc thực hiện và hoàn thành tốt
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa
học hàng năm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
Hiện nay, trong đào tạo các lớp Trung cấp Lý
luận Chính trị- Hành chính và các lớp bồi dưỡng
tại Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương thì chất lượng đào tạo, bồi dưỡng
và kết quả học tập, rèn luyện của học viên phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, như: trình độ, kỹ năng,
phương pháp giảng dạy của giảng viên; các
điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng
dạy và học tập. Đặc biệt là động cơ, thái độ, ý
thức và phương pháp học tập, nghiên cứu của
học viên. Trong đó, yếu tố chủ quan của người
học là yếu tố cơ bản quyết định. Chính vì vậy,
việc quản lý, theo dõi quá trình học tập và rèn
luyện của học viên có vai trò rất quan trọng đối
với kết quả học tập cũng như đối với việc nâng
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
Nghiên cứu về khoa học quản lý nói chung
đã có nhiều khái niệm và quan niệm về quản lý.
Quản lý đó là sự tác động liên tục có tổ chức, có
định hướng của chủ thể (người quản lý, tổ chức
quản lý) lên khách thể (đối tượng quản lý) về
các mặt chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế… bằng
một hệ thống các quy định, các chính sách,
các nguyên tắc, phương pháp và biện pháp cụ

thể nhằm tạo ra môi trường và điều kiện cho
sự phát triển của đối tượng. Nói một cách khái
quát: Quản lý là quá trình tác động có mục đích,
có kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý
đến khách thể quản lý nhằm đạt tới các mục
tiêu đề ra.
Từ khái niệm chung về quản lý, quản lý học
viên có thể hiểu là quá trình tác động có mục
đích, có kế hoạch của hệ thống tổ chức quản
lý học viên thông qua các quy định, quy chế,
các chính sách và bằng các phương pháp, biện
pháp cụ thể, với những nội dung cụ thể nhằm
đạt được các mục đích, yêu cầu của công tác
quản lý học viên.
Nội dung công tác quản lý học viên ở Trường
Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
được quy định tại Chương III (Điều 8, 9 và 10)
theo Quyết định số 2252- QĐ/HVCTQG, ngày
02 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bao gồm: Công
tác tổ chức lớp học; trách nhiệm và thẩm quyền
quản lý học viên; nghĩa vụ và quyền lợi của học
viên; khen thưởng và kỷ luật học viên.
Đối tượng người học ở Trường Chính trị tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chủ yếu là cán
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính
quyền và các đoàn thể ở cấp cơ sở và dự nguồn
các chức danh trên. Học viên là những người có
trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn,
cương vị công tác, sự hiểu biết xã hội và tuổi đời
cũng khác nhau. Đa số học viên đi học để nâng
cao trình độ nhận thức phục vụ cho công việc
chuyên môn. Song, cũng có những trường hợp
do học viên chưa xác định đúng động cơ học
tập, với tâm lý đi học để có bằng cấp, chứng chỉ
đảm bảo chuẩn hóa các chức danh….
Từ những đặc điểm nêu trên, công tác quản
lý học viên ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
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ThS. TRẦN ÁNH NGỌC
Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh
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môn. Từ những yêu cầu đó, cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức luôn có nhu cầu học tập
để nâng cao trình độ, nên khi tham gia học tập,
nghiên cứu đều có ý thức chấp hành các nội
quy, quy chế học tập. Đây cũng là yếu tố quan
trọng để giúp cho công tác quản lý học viên
được thuận lợi.
Nhìn chung công tác quản lý học viên cơ
bản đã đi vào nền nếp ổn định. Các quy chế,
quy định đều được Trường tổ chức và thực hiện
nghiêm túc.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác
quản lý học viên hiện nay còn có những khó khăn.
Trước hết, là đối với các lớp vừa làm vừa học,
việc chấp hành các chế độ học tập, nghiên cứu,
chấp hành thời gian vào lớp và quản lý thời gian
lên lớp nghe giảng, việc thực hiện các nội quy,
quy chế của lớp học... một số học viên thực hiện
chưa nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả còn thấp.
Nhiều học viên còn thờ ơ với việc đi học, chưa
nắm rõ được các quy định chung, nghĩa vụ,
quyền lợi, trách nhiệm của bản thân khi tham
gia lớp học; còn có biểu hiện đối phó trong học
tập. Hiện tượng học viên đi học muộn, xin nghỉ
giữa buổi học còn diễn ra nhiều. Đã có một số
trường hợp học viên nhờ người khác đến học và
điểm danh hộ hoặc hiện tượng học viên trong
lúc giảng viên điểm danh đã tự ý điểm danh hộ
cho học viên vắng… Một vấn đề đang tồn tại
đang diễn ra gặp không ít khó khăn cho việc
quản lý học viên, đó là có một số học viên nữ, đi
học trong quá trình mang thai và sinh con trong
thời gian học, nên không thể đủ điều kiện và
sức khỏe để đến lớp và thực hiện các quy định,
nội quy của lớp học. Các học viên này thường
đến lớp không thường xuyên và phải nghỉ học
giữa buổi, không tham gia các đợt đi nghiên cứu
thực tế…
Đối với các lớp tập trung chính quy, chủ yếu
Trường quản lý học viên trong thời gian học tập.
Ngoài ra, các hoạt động tập thể của lớp, của
trường chưa được tổ chức theo hình thức hoạt
động ngoại khóa… nên Trường cũng chưa thực
hiện quản lý học viên được đầy đủ theo các quy
trình đào tạo… Đối với các lớp bồi dưỡng, chủ
yếu là lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
đang diễn ra tại Trường và các huyện, thị, thành
phố, do thời gian học tập, nghiên cứu ngắn, tâm
lý một số học viên cũng chưa xác định nghiêm
túc, chủ yếu xác định học để hoàn thiện chứng
chỉ. Vì vậy, tại các lớp bồi dưỡng, việc chấp hành
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tỉnh Bắc Ninh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng
gặp không ít khó khăn.
Về thuận lợi:
Thứ nhất, đối với các khoa chuyên môn,
đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt giảng
viên, giảng viên kiêm chức thực hiện nghiêm
túc nhiệm vụ quản lý học viên trên lớp; làm tốt
công tác phối hợp với Phòng quản lý đào tạo,
bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, với các chủ
nhiệm lớp trong hoạt động quản lý học viên.
Cán bộ quản lý các khoa luôn sát sao trong việc
nắm bắt tình hình lớp học, tình hình của học viên
thông qua các giờ lên lớp của giảng viên, thông
qua các kênh thông tin từ Ban cán sự lớp, các
học viên của lớp phản ánh, ý kiến từ các đồng
chủ nhiệm tại các Trung tâm bồi dưỡng chính
trị huyện… Từ đó, có nhiều cơ sở để tham khảo,
phản ánh khách quan về tình hình của học viên.
Các khoa luôn kịp thời xin ý kiến, chủ trương
của Lãnh đạo trường trong quá trình quản lý học
viên khi có những vấn đề phát sinh nằm ngoài
thẩm quyền quyết định của khoa.
Nhìn chung, đa số giảng viên, giảng viên
kiêm chức của khoa đã chấp hành tốt việc duy
trì quản lý học viên trên lớp thông qua họat động
điểm danh, giám sát lớp học chấp hành nội quy,
quy chế trong học tập; phối hợp chặt chẽ với
chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm lớp để nắm bắt tình
hình học viên, cũng như trao đổi, phản ánh tình
hình về lớp học, học viên… để thực hiện tốt công
tác quản lý học viên. Giảng viên trong quá trình
thực hiện có sự phối hợp với khoa phản ánh,
báo cáo tình hình hình kịp thời về học viên tại
các lớp mình tham gia giảng dạy… Một số giảng
viên, giảng viên kiêm chức có tuổi đời, thâm
niên công tác lâu năm, đủ bản lĩnh thực hiện tốt
hoạt động quản lý học viên trên lớp, cũng như
một số nội dung khác khi khoa được giao nhiệm
vụ phối hợp quản lý học viên (đưa học viên đi
nghiên cứu thực tế ở cơ sở).
Thứ hai, về phía học viên, đa số học viên là
những người đã trưởng thành về mọi mặt, có thời
gian công tác, làm việc ở các cơ quan, đơn vị và
cơ sở, nên được tu dưỡng, rèn luyện trong môi
trường làm việc có nền nếp, khoa học. Đồng
thời, do tác động và yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới, cũng như những tiêu chí, tiêu chuẩn
đối với cán bộ, công chức, viên chức nên đòi hỏi
mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải được đào
tạo, bồi dưỡng và thường xuyên cập nhật kiến
thức, tri thức mới phục vụ cho công việc chuyên
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thời gian lên lớp chưa nghiêm túc, học viên đến
muộn, nghỉ giữa buổi và nghỉ học còn chiếm tỷ
lệ cao...
Hai là, hiện tượng một số giảng viên khi lên
lớp, do có mối quan hệ cá nhân nên đã tự ý cho
học viên nghỉ học đã và đang diễn ra; một số
cán bộ, giảng viên và cả chủ nhiệm lớp, đồng
chủ nhiệm lớp cũng có ý kiến đề nghị đối với
giảng viên lên lớp xin nghỉ một số buổi học cho
học viên …Từ những hiện tượng nêu trên, đã tác
động vào tâm lý chung của một bộ phận học
viên là trông chờ, ỷ lại vào các mối quan hệ để
xin nghỉ học đang diễn ra thường xuyên. Mặc
dù số học viên xin nghỉ không nhiều, nhưng
đây cũng là hiện tượng cần sớm được khắc
phục. Qúa trình quản lý, phối hợp quản lý và
trực tiếp giảng dạy trên lớp trong nhiều năm qua
đã cho thấy, tâm lý chung của công tác quản lý
học viên là vận dụng và tạo điều kiện cho học
viên trong thời gian vừa làm, vừa học thuận lợi
nhất để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Các chủ
nhiệm lớp thường đi vào phương pháp quản lý
lấy phương châm đề nghị hội đồng xem xét, vận
dụng tối đa các quy định, quy chế để vận dụng
cho học viên được dự thi lần một đối với các học
viên do vi phạm quy chế nghỉ học với số buổi ít…
Từ thực tiễn trong công tác giảng dạy, quản
lý và phối hợp quản lý, qua tham khảo kinh
nghiệm ở một số Trường chính trị các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương khác, để tăng cường
công tác quản lý học viên, góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính
trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay, theo
tôi cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ
bản sau:
Một là, phải tăng cường làm tốt công tác giáo
dục tư tưởng, nâng cao nhận thức của học viên
về ý nghĩa, vao trò và sự cần thiết phải học tập,
nghiên cứu nâng cao trình độ Lý luận chính trị
đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ,
đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý. Từ
đó, xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn
cho người học. Đây là công việc đầu tiên, phải
được tiến hành từ các tổ chức cơ sở Đảng, gắn
với công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ. Đồng
thời, phải làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ
giữa Trường với các tổ chức Đảng có học viên
tham gia các lớp học.
Hai là, phải thống nhất và chặt chẽ cơ chế
quản lý, chỉ rõ trách nhiệm về quản lý học viên,
từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo

Trường, trực tiếp là đồng chí Lãnh đạo phụ trách
công tác đào tạo, bồi dưỡng; Phòng quản lý đào
tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; chủ
nhiệm lớp; các khoa đến đội ngũ giảng viên về
cơ chế quản lý chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất
sẽ là các khâu quan trọng của quá trình tổ chức
đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên. Trường
cần tăng cường công tác thanh tra của Ban
thanh tra và kiểm tra đột xuất của Hiệu trưởng.
Phát huy vai trò của khoa chuyên môn và chủ
nhiệm lớp trong quản lý học viên.
Ba là, phải cương quyết xử lý các trường hợp
học viên vi phạm và thực hiện cơ chế phối hợp
với tổ chức Đảng, chính quyền có cán bộ, đảng
viên đang tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng
ở Trường trong việc thông báo các vi phạm quy
chế, quy định để phối hợp giáo dục và quản lý
học viên. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm
Trường gửi phiếu thông báo kết quả học tập và
việc chấp hành các quy chế của học viên về cơ
quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, tổ chức đảng, cơ
quan, đơn vị cử học viên đi học có căn cứ để bình
xét, phân loại, xét danh hiệu thi đua đối với cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.   
Bốn là, lựa chọn, bố trí chủ nhiệm lớp có năng
lực và trách nhiệm, không ngừng nâng cao vai
trò của chủ nhiệm lớp và ban cán sự lớp. Chủ
nhiệm lớp phải chịu trách nhiệm chính trong việc
quản lý học viên, luôn gắn bó và bám sát tình
hình hoạt động của lớp, phối hợp với giảng viên
trên lớp kịp thời phát hiện và xử lý các biểu hiện
và tình huống vi phạm của học viên. Quá trình
xử lý các vi phạm của học viên phải đảm bảo
khách quan, minh bạch, bình đẳng, tránh những
biểu hiện tùy tiện tạo điều kiện cho học viên vi
phạm là người thân, quen… Đồng thời, lấy kết
quả trong việc quản lý, chất lượng học tập của
học viên để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng
viên, viên chức hàng năm đối với chủ nhiệm lớp.
Năm là, việc quản lý, đánh giá học viên được
thực hiện nghiêm túc theo quy chế của Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường. Nâng
cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập của học viên
thông qua cơ chế đánh giá, khen thưởng, kỷ
luật nghiêm túc, hợp lý. Công tác thi đua, khen
thưởng phải đảm bảo khách quan, đúng người
và thực chất, phải trên cơ sở kết quả học tập
đạt loại giỏi trở lên. Bên cạnh đó, cần xem xét
nghiêm túc ý thức chấp hành, tinh thần, thái độ
(Xem tiếp trang 24)
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động phong
trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn
hóa công sở”, ngày 19/5/2019 tại Hà Nội.
tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức có phẩm
chất đạo đức tốt, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong thực tế hiện nay, văn
hóa công sở không chỉ giới
hạn trong cơ quan hành chính
Nhà nước, mà bao gồm các tổ
chức trong hệ thống chính trị;
các tổ chức chính trị xã hội,
nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp;
các cơ quan, đơn vị… Và nội
hàm của “Văn hóa công sở”
không chỉ là những biểu hiện
hình thức bên ngoài công sở
mà văn hóa công sở phải chứa
đựng những giá trị cốt lõi được
xây dựng nên từ quá khứ, hiện
tại và hướng tới tương lai. Văn
hóa công sở phải bao gồm cả

giá trị văn hóa công sở bên
trong và giá trị văn hóa bên
ngoài công sở. Và coi giá trị
văn hóa công sở bên trong
là cốt lõi. Bởi giá trị văn hóa
công sở bên trong được xây
dựng lên từ những yếu tố nội
tại, là sự cộng hưởng giữa văn
hóa chung của tổ chức và văn
hóa của các cá nhân trong tổ
chức đó. Ở đó được hình thành
nên những giá trị văn hóa được
biểu hiện cụ thể trong hoạt
động hàng ngày, như: nền nếp
làm việc, tác phong làm việc
khoa học, tính chuyên nghiệp
trong hoạt động chuyên môn
của từng cá nhân; tính hợp lý,
hợp pháp của công sở; là việc
sử dụng hiệu quả các nguồn
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ông sở là một khái niệm
sử dụng rất phổ biến,
và được coi là một thiết
chế xã hội tồn tại như
một hiện tượng văn hóa, đồng
thời là một chủ thể văn hóa
gắn liền với các yếu tố tổ chức
quyền lực và tâm lý, tình cảm
của con người. Yếu tố văn hóa
xuất hiện trong công sở xuất
phát từ chính vai trò của văn
hóa công sở trong đời sống
xã hội và trong hoạt động của
các tổ chức trong hệ thống
chính trị nói chung, trong bộ
máy các cơ quan nhà nước nói
riêng. Có thể khẳng định, văn
hóa công sở thực sự có vai trò
vô cùng quan trọng trong đời
sống xã hội, trong môi trường
công sở và hơn hết là cho mỗi
cán bộ, công chức, viên chức,
là chủ thể xây dựng văn hóa
công sở và chịu sự tác động,
ảnh hưởng trực tiếp từ những
giá trị văn hóa đó.
Văn hóa công sở là một
dạng đặc thù của văn hóa xã
hội, bao gồm tổng thể các giá
trị vật chất và tinh thần, chuẩn
mực, cách hành xử trong hoạt
động công sở mà các thành
viên trong công sở thừa nhận
và tuân theo để ứng xử với
nhau trong nội bộ công sở và
phục vụ xã hội. Xây dựng văn
hóa công sở mục đích nhằm
xây dựng phong cách ứng xử
chuẩn mực của cán bộ, công
chức, viên chức trong hoạt
động công vụ, hướng tới mục
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hóa nền hành chính, đảm bảo
tính nghiêm trang và hiệu quả
hoạt động của cơ quan hành
chính nhà nước.
Sau 12 năm thực hiện
Quyết định129/QĐ-TTg, đến
nay nhìn tổng thể có thể thấy
những chuyển biến tích cực.
Các biểu hiện trong hoạt
động nói chung của cả hệ
thống chính trị, các cơ quan
trong bộ máy Nhà nước, các
tổ chức chính trị xã hội… nhất
là các cơ quan hành chính
nhà nước đã dần đi vào nền
nếp theo những tiêu chí mới.
Trang phục làm việc của cán
bộ, công chức, viên chức trong
cơ quan Nhà nước từng bước
được chuẩn hóa về hình thức,
thẩm mỹ và phù hợp điều kiện
kinh tế-văn hóa, xã hội của
nước ta. Tư duy, phong cách
trong giao tiếp và ứng xử của
cán bộ, công chức, viên chức
khi thi hành nhiệm vụ đã từng
bước chuyên nghiệp, văn
minh, lịch sự, đã thể hiện được
những nét tinh hoa trong văn
hóa giao tiếp của dân tộc và
bước đầu tiệm cận với xu thế
chung của thế giới. Việc sắp
xếp, bài trí và xây dựng các cơ
sở vật chất, trang thiết bị ngày
càng hiện đại, tiện ích và thẩm
mỹ. Những tiến bộ đó đã góp
phần hình thành một nền hành
chính công vụ Việt Nam từng
bước hiện đại và hiệu quả.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận
lại một cách thẳng thắn những
tồn tại, hạn chế trong việc thực
hiện văn hóa công sở, đó là:
đi làm muộn, đi họp muộn, nói
chuyện riêng trong giờ họp,
trang phục không phù hợp khi
đến công sở, tác phong làm
việc không chuyên nghiệp,
chưa giữ vệ sinh chung, hút
thuốc lá, thiếu ý thức trách
nhiệm với công việc được

giao… đã làm ảnh hưởng đến
hiệu quả công việc, đến đồng
nghiệp, đến bộ mặt của công
sở. Vẫn còn tình trạng cán bộ,
công chức, viên chức, do tinh
thần tự quản, tự giác còn thấp,
còn ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm
trong công tác, thiếu nhiệt tình,
nhiệt huyết trong công việc,
tâm lý ỷ lại, làm cho có làm,
làm cho xong việc…
Xuất phát từ những yêu
cầu và đòi hỏi của tình hình
mới, cần phải tiếp tục và tăng
cường công tác tuyên truyền,
giáo dục nhằm nâng cao nhận
thức đối với đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức về thực
hiện văn hóa công sở hiện nay.
Sáng 19/5/2019, Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng Trung ương
phát động phong trào “Cán bộ,
công chức, viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở”. Tại
buổi Lễ phát động, Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
cho rằng: Việc thực hiện văn
hóa công sở tiến bộ, văn minh
đồng nghĩa với việc hình thành
phong cách ứng xử, tác phong
làm việc chuẩn mực, chuyên
nghiệp, năng động, hiệu quả,
kỷ luật, kỷ cương. Tuy nhiên,
Thủ tướng cũng chỉ rõ những
tồn tại, hạn chế trong việc thực
hiện văn hóa công sở và yêu
cầu xóa bỏ văn hóa “sáng cắp
ô đi chiều cắp về”(1). Thủ tướng
đề nghị biến phong trào thành
chiến lược xây dựng văn hóa
công sở dựa trên 3 trụ cột. Trụ
cột thứ nhất là cần xây dựng hệ
giá trị chuẩn mực cho văn hóa
công sở. Trụ cột thứ hai là kiến
tạo môi trường làm việc có văn
hóa và hiệu quả. Trụ cột thứ
ba, đó là hình thành hình ảnh
tác phong, cốt cách của người
cán bộ công chức chuyên
nghiệp, tận tâm, mẫu mực
sáng tạo, vì người dân phục
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lực công... Và văn hóa công
sở bên trong luôn tồn tại môi
trường cạnh tranh lành mạnh,
tiến bộ, không khí làm việc dân
chủ, bình đẳng, hợp tác; là sự
gắn bó giữa cá nhân với tổ chức
và là sự nhiệt tình, trách nhiệm,
khát khao được cống hiến, sự
đoàn kết thống nhất, thương
yêu, chia sẻ của các cá nhân…
Giá trị văn hóa công sở bên
ngoài là sự ghi nhận và những
kỳ vọng mà các cơ quan, đơn
vị, các tổ chức chính trị xã hội
và nhân dân đặt ra cho công
sở đối với việc tổ chức thực
hiện và hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị đặt ra. Đồng thời,
văn hóa công sở còn thể hiện
qua trang phục, phương thức
giao tiếp, ứng xử, trong hội
họp, sử dụng tài sản công của
cán bộ, công chức; là cơ sở
vật chất, cách bài trí công sở
khoa học, hợp lý cùng với các
trang thiết bị làm việc hiện đại.
Xây dựng văn hoá công sở là
xây dựng hệ thống những giá
trị bên trong và bên ngoài của
công sở. Do đó, đòi hỏi phải
có những quy định về hệ giá
trị chuẩn mực làm mục tiêu và
phải được cụ thể hóa phù hợp
vào từng lĩnh vực, ngành nghề,
địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xuất phát từ vai trò cũng
như tầm quan trọng của văn
hóa công sở trong thời kỳ hội
nhập và toàn cầu hóa. Ngày
02/8/2007, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định
số 129/QĐ-TTg, ban hành Quy
chế văn hóa công sở tại các cơ
quan hành chính nhà nước.
Các quy định về văn hóa ứng
xử là sự quyết tâm của Chính
phủ nhằm xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức
chuyên nghiệp, hiện đại, đáp
ứng các tiêu chí cải cách hành
chính và chủ trương hiện đại
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bộ, công chức thiên về mặt lối
sống, phẩm chất chính trị, đạo
đức, giao tiếp, ứng xử, thậm chí
là những cán bộ, công chức có
lối sống cơ hội, thực dụng, xu
nịnh thì được đánh giá cao, coi
nhẹ giá trị về năng lực chuyên
môn, nghề nghiệp…Người có
năng lực, trình độ chuyên môn,
nhưng do thẳng thắn, trung
thực, dám đấu tranh với những
biểu hiện tiêu cực, thì bị cô lập,
rơi vào trạng thái “cô đơn trong
công sở”, họ không phát huy
được năng lực của mình và kết
cục tất yếu là những người làm
việc tốt không có động cơ phấn
đấu, làm việc. Trong công sở
cũng như các tổ chức, cơ quan,
đơn vị hiện nay vẫn có biểu hiện
văn hóa thực dụng, cơ hội, chạy
theo, a dua người có thế lực, có
thái độ coi nhẹ năng lực, trình
độ của các thế hệ đi trước. Tình
trạng hút thuốc, sử dụng chất
có cồn trong giờ làm việc, lãng
phí thời gian làm việc, làm việc
riêng trong giờ hành chính hoặc
trong thời gian đi công tác vẫn
còn xảy ra khá phổ biến. Cùng
với đó là sự lãng phí nguồn lực
công như: tiền điện thoại, tiền
điện, vật tư văn phòng...
Là một đơn vị sự nghiệp
giáo dục Lý luận Chính trị cấp
tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã có
truyền thống 62 năm ra đời,
tồn tại và phát triển. Đến nay,
Trường đã trở thành trung tâm
đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức của tỉnh. Với truyền
thống và niềm tự hào được
mang tên đồng chí Tổng Bí
thư của Đảng, Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh
ngày càng khẳng định được vị
thế, uy tín, cũng như niềm tin
yêu của cán bộ, đảng viên và
nhân dân trong tỉnh. Đội ngũ

cán bộ, giảng viên liên tục
được bổ sung kế thừa với chất
lượng, số lượng ngày càng
cao. Cơ sở vật chất, trang thiết
bị đã được đầu tư xây dựng
và hoàn thiện với kết cấu hiện
đại, đảm bảo, đáp ứng yêu cầu
công tác đào tạo, bồi dưỡng
trong thời kỳ hội nhập và sự
phát triển của cuộc cách mạng
khoa học và công nghệ lần thứ
4. Với những điều kiện tốt được
hội tụ, là cơ sở, tiền đề vững
chắc để Trường xây dựng,
tạo lập và dần từng bước hình
thành nên môi trường văn hóa
giáo dục chính trị lành mạnh,
khoa học, đáp ứng được yêu
cầu xây dựng văn hóa công sở
hiện nay.
Từ những điều kiện và
những nhân tố thuận lợi đó.
Trước những thách thức của
xu thế và tính chất của thời đại
mới đang tác động đa chiều
vào các lĩnh vực của đời sống
xã hội nói chung, văn hóa công
sở nói riêng. Để tiếp tục phát
huy truyền thống tốt đẹp của
Trường, phát huy tiềm năng
với những yếu tố thuận lợi về
nguồn nhân lực cũng như về
cơ sở vật chất, tôi xin được
đưa ra một số ý kiến, có thể
coi như những giải pháp, nhằm
khắc phục và hạn chế những
mặt chưa được trong thực hiện
văn hóa công sở nói chung và
Trường như sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, quán
triệt đến cán bộ, giảng viên,
người lao động của Trường thực
hiện nghiêm Quyết định số
129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007
ban hành Quy chế văn hóa
công sở tại các cơ quan hành
chính nhà nước. Tập trung vào
những quy định trong quy tắc
ứng xử, văn hóa công sở, gắn
với phong trào “Cán bộ, công
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vụ. Theo Thủ tướng Chính
phủ, văn hóa công sở phải gắn
với gia đình và văn hóa xã hội.
Cán bộ, công chức phải thực
sự nêu gương với người thân
trong gia đình, con cái, bạn bè,
đồng nghiệp và các mối quan
hệ xã hội. Văn hóa công sở là
đúng giờ, không đi trễ về sớm.
Cán bộ, công nhân viên không
được bỏ bê công việc, không
ăn lạm từng giây, từng phút,
từng đồng thuế của người dân,
phải thực hành làm hết giờ
sang làm hết việc, xóa bỏ văn
hóa “sáng cắp ô đi chiều cắp
về”. Văn hóa công sở gắn với
trách nhiệm công vụ, trong đó
trách nhiệm công vụ là trung
tâm, văn hóa là cái gốc. Văn
hóa công vụ là phải đặt giá trị
tập thể lên trên lợi ích cá nhân,
lấy lợi ích người dân, doanh
nghiệp làm mục tiêu.
Từ những nhận định, đánh
giá của người đứng đầu Chính
phủ có thể thấy những hạn chế
trở thành phổ biến hiện nay
vẫn đang tồn tại chưa khắc
phục được, làm cho giá trị tốt
đẹp của nét văn hóa nói chung
văn hóa công sở nói riêng chưa
đáp ứng được yêu cầu của thời
kỳ hội nhập và phát triển đất
nước, như: Trong công sở còn
có sự “đối đầu” giữa nhà quản
lý với công chức, viên chức dưới
quyền, tuy không phổ biến; một
bộ phận không nhỏ cán bộ,
công chức, viên chức nhà nước
tỏ ra thờ ơ, vô cảm trước nguyện
vọng của công dân. Đây là một
biểu hiện kém văn hóa của
những người thực thi pháp luật.
Tình trạng đua tranh, đố kỵ,
không tôn trọng hoặc không
thừa nhận khả năng, năng lực,
trình độ, kết quả làm việc của
đồng nghiệp là một trong những
thực tế tồn tại trong một số
công sở hiện nay. Đánh giá cán
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chức, viên chức thi đua thực
hiện văn hóa công sở” do Hội
đồng Thi đua - Khen thưởng
Trung ương phát động, ngày
19/5/2019. Quy chế về văn
hóa công sở của thành phố
Bắc Ninh, của Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cần
bổ sung vào quy chế làm
việc, đưa quy tắc ứng xử vào
nội dung các buổi sinh hoạt
chuyên môn, sinh hoạt chi bộ.
Hai là, đổi mới phương thức
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
của cấp ủy, lãnh đạo Trường,
đoàn thể, các trưởng khoa,
phòng, trong thực hiện việc
học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh với chuyên đề “Xây dựng
phong cách, tác phong công
tác của người đứng đầu, của
đảng viên” gắn với thực hiện
nội dung quy tắc ứng xử, văn
hóa công sở.
Ba là, đối với đội ngũ cán bộ,
giảng viên Trường, phải thực
hiện và chấp hành nghiêm chế
độ làm việc, đến công sở phải
đúng giờ theo quy định, trang
phục phải gọn gàng, phù hợp,
đi đứng nhẹ nhàng, không làm
ảnh hưởng đến môi trường làm
việc chung. Giảng viên khi lên
lớp phải lựa chọn trang phục
phù hợp, gần gũi, đảm bảo
tính nghiêm túc, theo tính chất
đặc thù của môi trường giáo
dục chính trị, không chạy theo
xu hướng thời trang thuần túy.
Bốn là, cán bộ, giảng viên
luôn ý thức giữ gìn vệ sinh sạch
sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn
nắp bàn làm việc, phòng làm
việc, giữ vệ sinh công sở sạch
như giữ vệ sinh ở chính nhà
mình. Không lạm dụng máy
tính cơ quan vào những trò
tiêu khiển trong giờ làm việc,
vừa ảnh hưởng đến năng suất
công việc, vừa tạo thói quen

xấu cho bản thân; không tạo
bè kéo cánh để tranh chức,
tranh quyền; tránh thái độ
xun xoe với người trên, hách
dịch với người dưới; tránh lấy
cớ vì hiệu quả công việc mà
cố tình không thừa nhận năng
lực gây khó dễ cho những
thành viên khác, đặc biệt là
người mới đến làm việc tại cơ
quan. Người đi trước phải dẫn
dắt người đi sau, chỉ bảo và
giúp họ tiến bộ. Phải có thái
độ đúng mực trong giao tiếp,
ứng xử, xưng hô.
Năm là, xây dựng môi
trường làm việc với không khí
cởi mở, chân thành, dân chủ
và nền nếp, nhằm tạo một bầu
không khí tâm lý tích cực trong
trường. Không thể có một công
sở văn hóa nếu trong nội bộ
luôn tồn tại những căng thẳng,
soi xét lẫn nhau; cấp dưới
nghi ngờ cấp trên, cấp trên đề
phòng cấp dưới… Không thể
là văn hóa, nếu cán bộ, công
chức khi làm việc chỉ để đến
tháng nhận lương, ngoài ra
không quan tâm đến những
vấn đề khác...
Sáu là, đối với học viên
tham gia học tập tại các lớp của
Trường, ngoài các quy định
chung cho các bộ, đảng viên,
công chức, viên chức. Học
viên phải chấp hành nghiêm
túc quy chế, quy định, nội
quy của Trường, của lớp học.
Trang phục đến lớp phải đảm
bảo tính nghiêm túc. Học viên
không được mặc trang phục
thể thao, áo không cổ đến lớp.
Đặc biệt là đối với học viên nữ
nên lựa chọn trang phục phù
hợp, kết hợp nét văn hóa mặc
truyền thống với trang phục
công sở hiện đại, đảm bảo hài
hòa, giữ gìn và tôn vinh vẻ đẹp
của người phụ nữ Việt Nam.
Trong ứng xử, giao tiếp, giữa

học viên với giảng viên và giữa
học viên với nhau phải giữ gìn
được nét đẹp truyền thống
của nền giáo dục Việt Nam,
với đạo lý “Tôn sư, trọng đạo”;
“Tiên học lễ, hậu học văn” làm
phương châm chủ đạo trong
môi trường giảng dạy và học
tập, nghiên cứu…
Xây dựng văn hóa công
sở chính là xây dựng một
môi trường làm việc hiện đại,
chuyên nghiệp, thân thiện và
hiệu quả. Từ đó tạo bầu không
khí cởi mở giúp cho đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động hứng khởi làm
việc đưa chất lượng và hiệu
quả công việc lên cao. Ngày
nay, trong xu thế hội nhập
ngày càng sâu rộng, cùng
với nhận thức của người dân
không ngừng được nâng lên,
những biểu hiện thiếu văn hóa
trong các cơ quan nhà nước sẽ
là những rào cản cho sự phát
triển chung của xã hội. Do đó
nhận thức đúng đắn và tích
cực xây dựng văn hóa công
sở sẽ góp phần quan trọng
trong việc xây dựng nền hành
chính công vụ nói chung, các
tổ chức, cơ quan, đơn vị nói
riêng văn minh, hiện đại, đáp
ứng yêu cầu của quá trình hội
nhập và phát triển đất nước./.
Chú thích:
(1) (Chinhphu.vn) - Thông
cáo báo chí của VPCP cho
biết: Ngày 19/5, tại Hà Nội,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
dự lễ phát động phong trào
“Cán bộ, công chức, viên chức
thi đua thực hiện văn hóa công
sở” do Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng Trung ương tổ chức.
Báo điện tử Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, ngày 20/5/2019.
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Vận dụng phương pháp thảo luận vào giảng dạy
ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

22

Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc
Ninh trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động
tích cực trong việc đổi mới nội dung và phương
pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và bồi
dưỡng của Trường. Trong các phương pháp
giảng dạy tích cực thì phương pháp thảo luận
được giảng viên trường chính trị Nguyễn Văn Cừ
tỉnh Bắc Ninh áp dụng trong giảng dạy các lớp
trung cấp lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng
của Trường hiện nay. Phương pháp giảng dạy
thảo luận được áp dụng rất hiệu quả, được học
viên đón nhận nhiệt thành và được coi là một
phương pháp có tính ứng dụng cao, phù hợp với
yêu cầu hiện nay.
Qua trực tiếp giảng dạy và tham gia dự giờ
trên lớp; bản thân tôi thấy phương pháp thảo
luận có những ưu điểm chủ yếu sau:
Một là, giúp học viên có cơ hội trình bày ý
kiến, suy nghĩ của mình và biết lắng nghe ý kiến
của các học viên khác trong lớp; tạo điều kiện
để phát triển các kỹ năng nói, giao tiếp và tranh
luận; học viên có dịp sử dụng những kỹ năng tư
duy như phân tích, tổng hợp và tự đánh giá các
ý kiến của mình.
Hai là, thảo luận tăng cường tính linh hoạt tư
duy, khiến học viên chú tâm hơn đến các đề tài
đang được bàn thảo. Giúp cho những ý tưởng và
sự thể nghiệm của học viên được tôn trọng, học
viên hiểu rõ được những đặc điểm của quá trình
thảo luận dân chủ và tạo điều kiện cho học viên
trở thành người tham gia sáng tạo tri thức.
Ba là, thảo luận giúp học viên phát triển khả
năng trao đổi suy nghĩ và quan điểm một cách
rõ ràng, học viên hình thành thói quen tương tác
trong học tập. Thảo luận giúp cho học viên trở
nên cởi mở và dễ thấu hiểu người khác hơn…
Tuy nhiên phương pháp này cũng bộ lộ một
số hạn chế nhất định như: đôi khi giảng viên chú
trọng đến hình thức mà ít chú ý đến nội dung
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rong hoạt động giảng dạy nói chung,
giảng dạy lý luận chính trị nói riêng, chất
lượng và hiệu quả phụ thuộc vào nhiều
yếu tố hợp thành. Yếu tố quyết định đến
chất lượng giảng dạy phụ thuộc vào khả năng
sử dụng linh hoạt và vận dụng thành thạo các
phương pháp giảng dạy của giảng viên.
Thực tế hiện nay, đội ngũ giảng viên ở các
trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương giảng dạy chủ yếu vận dụng các
phương pháp như: thuyết trình, nêu vấn đề,
sàng lọc, thảo luận… mỗi phương pháp đều
mang tính chất, đặc thù và có những ưu điểm,
hạn chế riêng. Việc kết hợp, vận dụng linh hoạt
các phương pháp giảng dạy, trong đó sử dụng
phương pháp thảo luận giúp cho việc giảng dạy
sinh động, phong phú hơn, người học có vị trí
trung tâm, giảm tình trạng giảng viên độc thoại
và tăng cường trao đổi giữa giảng viên và học
viên, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự
đào tạo. Cách thức này thực sự đã tạo ra động
lực để nâng cao tính năng động, tích cực, sáng
tạo của người học.
Phương pháp thảo luận trong giảng dạy lý
luận chính trị có thể được hiểu là phương pháp
giảng dạy khi giảng viên tổ chức cuộc đối thoại
giữa học viên với học viên hoặc giữa học viên với
giảng viên nhằm huy động trí tuệ của học viên để
giải quyết một vấn đề nào đó để đưa ra giải pháp,
kiến nghị hoặc những quan niệm mới...
Thực tế là phương pháp thảo luận được sử
dụng nhiều trong giảng dạy. Phương pháp này
bao gồm hội thoại tự do, cho học viên trình bày ý
kiến và suy nghĩ của mình, và để nghe ý kiến của
các học viên khác trong lớp. Để mở rộng thêm kỹ
thuật chất vấn, một số giảng viên sử dụng tranh
luận ngắn một cách tự nhiên, ở đây tập trung vào
việc sử dụng phương pháp thảo luận có chủ ý
trên lớp hay đối với một nhóm học viên.

ThS. HOÀNG ĐÌNH MẠNH
Phó trưởng khoa Dân vận
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hỏi, bằng ngữ điệu hỏi. Ngữ điệu trong câu hỏi
thường cao và sắc, nhấn vào trọng điểm hỏi.
Đã có rất nhiều cách phân loại câu hỏi khác
nhau. Tuy nhiên, dựa trên mục đích và chức
năng của câu hỏi thì có thể phân ra các loại câu
hỏi sau:
Câu hỏi đóng: là loại câu hỏi có đáp án rõ
ràng, thường là dạng câu hỏi trắc nghiệm. Dạng
câu hỏi này thường được sử dụng để thu thập
và đánh giá, kiểm tra thông tin ở mức cơ bản với
thời gian ngắn.
Câu hỏi mở: là câu hỏi có nhiều hướng trả lời
hay nhiều đáp án chấp nhận được. Loại câu hỏi
này giúp phát hiện, giải quyết vấn đề, giải quyết
tình huống, đồng thời kích thích sự hồi tưởng để
sử dụng các kiến thức, kinh nghiệm đã có trong
việc thảo luận và tiếp nhận tri thức mới.
Câu hỏi làm rõ: là câu hỏi khai thác, thu thập
thêm thông tin. Câu hỏi này là hình thức được sử
dụng nhiều nhất trong sự tương tác giữa giảng
viên và học viên, có tác dụng dẫn dắt để hướng
tới sự hiểu biết, thúc đẩy trạng thái lắng nghe
tích cực, khuyến khích, tạo hứng thú và thách
thức người học.
Câu hỏi mở rộng: là câu hỏi khuyến khích sự
trình bày, phân tích, giải thích, mở rộng, đào sâu
suy nghĩ.
Bốn là, dẫn dắt một cuộc thảo luận:
Để tạo một buổi thảo luận thành công đòi
hỏi phải có kỹ năng đặc biệt khi cần đạt một
số mục tiêu cụ thể; trước hết là bố trí chỗ ngồi,
mọi người tham gia thảo luận phải nhìn thấy mặt
nhau rõ ràng; trong lớp học cụ thể giảng viên
phải bố trí chỗ ngồi của học viên một cách tối ưu
nhất để buổi thảo luận thành công.
Giảng viên nhập đề ban đầu bằng việc trình
bày nội dung và các dữ kiện cơ bản, sau đó là
đặt câu hỏi, câu hỏi nên ở dạng mở, rõ ràng và
ngắn gọn chứ không phải cả một nội dung lớn
liên quan. Giảng viên giới hạn thời gian chuẩn
bị cũng như thời gian trình bày nội dung để phù
hợp với mục tiêu đặt ra.
Năm là, trình bày kết quả thảo luận:
Hình thức trình bày tùy vào điều kiện có thể
lựa chọn hoặc kết hợp các cách như thuyết
trình, viết lên bảng, trình bày trên khổ giấy lớn,
trình bày qua máy chiếu… Người trình bày có thể
do nhóm tự cử một đại diện (trưởng nhóm hoặc
thư ký của nhóm); giảng viên có thể gọi bất kỳ
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thực chất của buổi thảo luận. Giảng viên chưa
chắc đã hiểu rõ nhu cầu của học viên, tôn trọng
học viên và lấy học viên làm trung tâm. Giảng
viên khó hướng dẫn cụ thể cho tất cả các nhóm
và khó bao quát được hết việc thảo luận của các
nhóm học viên trong lớp.
Để áp dụng phương pháp thảo luận hiệu quả
hơn. Bài viết này xin mạnh dạn đưa ra một số
nội dung để các giảng viên của Trường cùng
tham khảo:
Trước hết, giảng viên phải xác định được
trong quá trình giảng dạy, khi nào thì dùng
phương pháp thảo luận:
Phương pháp thảo luận được thực hiện khi
giảng viên mong muốn học viên tham gia tìm
hiều hoặc giải quyết vấn đề trong các bài giảng
hoặc trong các buổi thảo luận theo chuyên đề
của chương trình đào tạo, bồi dưỡng; học viên
có thể học hỏi thêm kiến thức từ các học viên
khác, phát huy trí tuệ tập thể của lớp học và rèn
luyện ý thức lắng nghe người khác hoặc nghe
kiến thức khác.
Hai là, lập kế hoạch cho một buổi thảo luận:
Hiệu quả của buổi thảo luận phụ thuộc phần
lớn vào việc lập kế hoạch và sự chuẩn bị. Từ
những mục tiêu cần đạt được, giảng viên lựa
chọn nội dung và phương pháp thảo luận thích
hợp. Giảng viên cần cho học viên biết, chuẩn bị
nội dung thảo luận và hướng dẫn học viên tìm
kiếm và thu thập thông tin.
Giảng viên cần xác định rõ ràng mục tiêu
của buổi thảo luận (được thể hiện trong giáo
án), bước tiếp theo là lập kế hoạch dưới dạng
một số tài liệu minh họa để bắt đầu cuộc thảo
luận và sau đó là danh mục các câu hỏi chính
được bố cục một cách chặt chẽ. Một số cuộc
thảo luận được thiết kế mở, giảng viên quan tâm
lắng nghe ý kiến học viên. Các cuộc thảo luận
cơ bản đều có mục tiêu rõ ràng.
Ba là, lựa chọn các câu hỏi thích hợp:
Câu hỏi là một dạng cấu trúc ngôn ngữ dùng
để diễn đạt một yêu cầu, đòi hỏi, một mệnh
lệnh cần giải quyết. Mục tiêu của câu hỏi trong
giảng dạy phương pháp thảo luận là nhằm giúp
cho giảng viên thực hiện việc định hướng, dẫn
dắt hoạt động thảo luận, luyện tập, thực hành;
khích lệ, kích thích suy nghĩ và nhằm đánh giá
học viên. Câu hỏi được nhận biết bằng dấu
hỏi ở cuối câu, bằng các từ, cặp từ, phó từ để

23

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

H

một học viên lên thuyết trình; cho các nhóm
khác tham gia phản biện, tương tác lẫn nhau.
Giảng viên sắp xếp để các nhóm đều được trình
bày nội dung mà nhóm mình chuẩn bị một cách
công bằng.
Khuyến khích học viên trả lời kỹ hơn bằng
cách đặt các câu hỏi phụ; trong lớp đông người
thường có xu hướng một số học viên tự tin hơn
nói hết phần của học viên khác vì vậy giảng viên
chia học viên thành các nhóm nhỏ hơn.
Sáu là, tổng kết và đánh giá thảo luận:
Giảng viên tổng kết thảo luận và trình bày
những ý kiến đã được thống nhất của tập thể
học viên. Sau cuộc thảo luận có thể kết thúc
mở, tức là không nhất thiết phải đi tới việc xác
định đúng hoặc sai.
Giảng viên đánh giá các ý kiến phát biểu,
nhận xét về tinh thần thái độ làm việc chung của
các nhóm, của cá nhân.
Những vấn đề cần lưu ý khi vận dụng phương
pháp thảo luận trong giảng dạy sau đây:
1. Giảng viên thuần thục và kỳ vọng nhiều
vào phương pháp này.
2. Giảng viên yêu cầu học viên chuẩn bị đầy
đủ trước khi thảo luận.

3. Giảng viên phải coi trọng các nguyên tắc
cơ bản khi tiến hành thảo luận.
4. Giảng viên tạo được mối liên hệ giữa thảo
luận và hiệu quả mà nó mang lại.
5. Trước khi tổ chức cho người học thảo luận,
giảng viên tổ chức cho học viên thảo luận mẫu, tạo
cơ hội cho tất cả học viên tham gia buổi thảo luận.
Phương pháp giảng dạy là một trong những
yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng ở trường chính trị cấp tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương nói chung;
Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh
nói riêng; đòi hỏi giảng viên không chỉ có bản
lĩnh chính trị, tri thức khoa học vững vàng mà
còn phải sử dụng thành thạo những phương
pháp, phương tiện giảng dạy hiện đại, đáp ứng
yêu cầu giáo dục “lấy người học làm trung tâm”
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi
dưỡng của Trường hiện nay.
Tài liệu tham khảo:
1.Hà Thế Ngữ: Giáo dục học - Một số vấn đề
lý luận và thực tiễn - NXB ĐHQG, Hà Nội 2001.
2. Geoffrey Petty: Dạy học ngày nay - NXB
Stanley Thornes, Hoa Kỳ 2002.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý...
(Tiếp theo trang 17)

học tập, trách nhiệm tham gia các hoạt động đối
với tập thể lớp, Trường…của học viên.
Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ
giảng viên. Đây cũng một trong những nguyên
nhân tác động rất lớn đến việc chấp hành của
học viên. Một tiết giảng, buổi giảng trong đó
giảng viên chưa tạo ra được khả năng cuốn hút,
sự hấp dẫn vào nội dung bài giảng và hơn hết
là một không khí học tập có sự tương tác, đồng
cảm, chia sẻ giữa giảng viên và học viên...thì
rất khó để học viên hăng hái, hứng thú đến lớp.
Vì vậy, nâng cao chất lượng giảng viên là một
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời góp
phần vào nâng cao hiệu quả công tác quản lý
học viên…
Có thể nói, công tác quản lý học viên các
lớp đào tạo, bồi dưỡng hiện nay thực sự là một
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công việc khó khăn và phức tạp, đòi hỏi trước
hết là giảng viên và chủ nhiệm lớp luôn phải làm
tốt công tác phối hợp, sáng tạo, linh hoạt tìm ra
các phương pháp quản lý phù hợp với tình hình
thực tế của từng loại hình các lớp. Chủ nhiệm
lớp phải thực sự toàn tâm, toàn ý, làm tốt công
tác phối hợp với ban cán sự lớp; tranh thủ sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, quản lý
của phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nghiên
cứu khoa học, cán bộ quản lý các khoa; mạnh
dạn giao quyền tự quản cho ban cán sự lớp,
kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc
thực hiện nội quy, quy chế…Với những đề xuất
và giải pháp trên, bản thân rất mong nhận được
sự quan tâm và vận dụng vào thực tế, để góp
phần vào nâng cao hiệu quả công tác quản lý
học viên ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh
Bắc Ninh hiện nay./.
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Đổi mới tổ chức thi đối với các lớp Trung cấp
lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
ThS. TRẦN THANH BÌNH
Phó trưởng khoa lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

hiện nay là cần thiết và phải
được quan tâm đúng mức…
Những năm qua ở Trường
Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh
Bắc Ninh, công tác tổ chức thi
của Trường về cơ bản đảm
bảo đúng quy chế, quy định
của Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh, góp phần đổi
mới và nâng cao chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng, hoàn
thành tốt kế hoạch đã được
Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Việc
tổ chức thi hết phần học, thi
tốt nghiệp đã được lãnh đạo
trường quan tâm chỉ đạo và

tổ chức thực hiện nghiêm túc,
đã có tác động tích cực đến
nhận thức và nâng cao ý thức
trách nhiệm đối với giảng viên
và học viên. Tuy nhiên, việc
tổ chức thi hiện nay vẫn còn
những hạn chế, bất cập ở một
số vấn đề như:
Hình thức thi nói chung
chủ yếu vẫn là thi viết theo
tính chất tự luận “đề thi đóng”.
Theo đó, học viên sẽ trình bày
nội dung đúng với yêu cầu của
đáp theo giáo trình và không
được sử dụng tài liệu trong quá
trình làm bài thi. Với hình thức
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ổ chức thi là một quy
trình gồm các khâu: ra
đề; đáp án; duyệt đề,
đáp án; coi thi; chấm
thi và thanh tra thi.. Nếu tổ
chức thi nghiêm túc, chặt chẽ
sẽ giúp đánh giá khách quan,
chính xác kết quả và chất lượng
của quá trình đào tạo và ngược
lại, nếu tổ chức thi không tốt
sẽ đánh giá sai lệch quá trình
này. Vì vậy, đổi mới cách thức
tổ chức thi đối với các lớp đào
tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính ở Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh
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học là để nắm vững tri thức,
điểm số có được và xếp loại
của văn bằng được cấp phải
tương xứng với những gì mình
tự tích lũy để có được trong
quá trình đào tạo. Nhu cầu xã
hội cần, các cơ quan, đơn vị
trong tỉnh mong đợi và chấp
nhận đối với học viên sau khi
ra trường là năng lực giải quyết
các vấn đề thực tiễn, khả năng
tự hoàn thiện để vươn lên của
chính họ. Việc quán triệt này
có thể lồng ghép với các cuộc
họp, giao ban, sinh hoạt lớp…
gắn với vai trò của các khoa,
phòng chức năng và với giáo
viên chủ nhiệm lớp; đồng thời
gắn với vai trò tự quản của ban
cán sự lớp.
Hai là, thực hiện đa dạng,
kết hợp hài hòa các hình thức thi
Đối với hình thức thi viết, có
hai hình thức là thi viết tự luận
đóng và thi viết tự luận mở.
Cần thấy rõ ưu điểm của hình
thức thi viết tự luận đóng là tạo
điều kiện để học viên trình bày
một cách chủ động, rèn luyện
khả năng lập luận lô gíc, phân
tích và tổng hợp môn, phần học
và toàn khóa học. Tuy nhiên,
hạn chế của hình thức này
là dễ học “tủ”, quay cóp; làm
bài giống nhau… khó đánh giá
đúng chất lượng của học viên.
Phương pháp đánh giá truyền
thống tuy chưa thể kiểm tra
được đầy đủ các cấp độ đánh
giá người học nhưng vẫn có
những ưu điểm vì có thể đánh
giá hiệu quả quá trình nhận
thức, ghi nhớ để hiểu kiến thức,
và cũng có thể tái nhận hay
tái hiện một vấn đề gì đó trong
thực tiễn. Tuy nhiên, với hình
thức đánh giá tự luận truyền
thống, người học ít có cơ hội để
trình bày kiến thức bằng nhiều
cách khác nhau, dễ có khuynh
hướng rút gọn nội dung thi của

một số khoa chuyên môn; việc
đánh giá người học thiếu khách
quan, chính xác, không chỉ giữa
những người học, mà cả giữa
các khoa chuyên môn. Để đánh
giá được người học được chính
xác thì khâu ra đề thi phải được
thiết kế tốt, xác định khả năng
tái hiện, vận dụng thông tin của
từng người học và so với những
người học khác trong cùng một
lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc tổ
chức coi thi phải nghiêm túc và
hiệu quả.
Việc tổ chức thi được thực
hiện bằng hình thức thi viết tự
luận mở, sử dụng bộ đề thi đề
mở, học viên được sử dụng tất
cả các tài liệu hợp pháp (ví dụ
như: giáo trình, vở ghi, các loại
văn bản, báo cáo, nghị quyết…).
Việc tổ chức thi dưới hình thức
thi viết tự luận mở có những
yếu tố tích cực như: tránh được
tình trạng quay cóp, chép bài
giống nhau của học viên; về
phía học viên không phải học
thuộc lòng nhiều và giảm áp
lực thi cử hơn; về phía giảng
viên coi thi đỡ vất vả trong việc
giám sát quá trình làm bài thi
của học viên. Tuy nhiên, việc
thi theo hình thức đề thi mở
cũng có một số hạn chế như:
nhìn nhận mang tính chủ quan
của giảng viên khi đánh giá bài
làm của học viên; nảy sinh tâm
lý chủ quan của học viên vì thi
được mang tài liệu; một số
học viên không xác định đúng
trọng tâm của đề thi nên làm
bài thi dễ lạc đề…
Đối với thi vấn đáp, hình
thức thi này có thể kiểm tra kiến
thức của người học tương đối
rộng, rèn kỹ năng nói cho học
viên, kết quả công bố nhanh,
xác định tương đối chính xác
kết quả học tập của học viên.
Thi vấn đáp là hình thức kích
thích tư duy độc lập của người
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thi viết sẽ khó đánh giá sát yêu
cầu tư duy “động” của người
học; chưa chú trọng việc đánh
giá khả năng vận dụng những
kiến thức trong thực tế; việc
kiểm tra kỹ năng, thái độ của
người học còn nhiều hạn chế;
chưa thực sự phát huy được
tính tự giác, tích cực, chủ động
trong học tập của học viên...
Nội dung câu hỏi kiểm tra,
thi chậm được đổi mới. Còn
một số đề thi nội dung chủ
yếu tập trung vào phần kiến
thức lý luận có sẵn trong giáo
trình, phần liên hệ thực tế chưa
tương xứng so với đòi hỏi của
việc gắn lý luận với thực tiễn
trong học tập, nghiên cứu lý
luận chính trị- hành chính đối
với cán bộ làm công tác lãnh
đạo, quản lý ở cơ sở…
Trước yêu cầu đổi mới căn
bản, toàn diện công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ; kế thừa
và phát huy những ưu điểm và
kết quả đạt được, khắc phục
những hạn chế, bất cập của
công tác tổ chức thi đối với đào
tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính, trong thời gian tới,
theo tôi, nhà trường cần triển
khai thực hiện tốt các giải pháp
chủ yếu sau:
Một là, phải quán triệt
thống nhất nhận thức về vị trí,
vai trò và ý nghĩa quan trọng
của công tác tổ chức thi.
Việc quán triệt thống nhất
nhận thức về vị trí, vai trò và
ý nghĩa quan trọng của công
tác tổ chức thi hết môn học,
phần học không chỉ đối với
học viên, mà cả cán bộ giảng
viên trong trường. Vấn đề này
có ý nghĩa, vai trò quan trọng,
vì trước hết có nhận thức đúng
- thì hành động mới đúng; và
có thống nhất nhận thức - thì
mới thống nhất được hành
động. Học viên phải xác định
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học, giúp người dạy đánh giá
được thái độ của người học,
trên cơ sở đó định hướng, điều
chỉnh tư duy cho người học.
Đề thi và người trực tiếp hỏi
thi cần sử dụng hệ thống câu
hỏi gợi mở vừa mang tính suy
luận, vừa bao quát được các
nội dung kiến thức. Ngoài ra,
để đánh giá chính xác người
học, cần có các câu hỏi gắn với
tình hình kinh tế - xã hội nhằm
đánh giá khả năng vận dụng
thực tiễn, kỹ năng thực hành
và thái độ của người học đối
với những nội dung kiến thức
được học. Hình thức thi này
yêu cầu người dạy phải chuẩn
bị công phu, kiến thức lý luận
vững chắc, kinh nghiệm thực
tiễn phong phú, kỹ năng vận
dụng lý luận vào thực tiễn tốt
để có thể hướng dẫn và đánh
giá người học chính xác. Do đó,
cần mở rộng hình thức thi này
và tổ chức tốt hơn trong kiểm
tra, đánh giá người học ở các
trường chính trị hiện nay.Tuy
nhiên, thời gian thi, kiểm tra kéo
dài, không tạo cơ hội cho người
học thể hiện tư duy hệ thống,
hạn chế khả năng lập luận của
học viên, phụ thuộc vào ý thức
chủ quan của giảng viên.
Đối với thi trắc nghiệm, đề
thi trắc nghiệm có thể dùng
nhiều lần, từ ngân hàng đề
thi cần tổ hợp thành nhiều đề,
dùng cho nhiều ca thi, nhiều
đợt thi khác nhau. Cần thấy
rõ, thi trắc nghiệm là phương
pháp hiện đại, số lượng câu
hỏi nhiều, bao quát được kiến
thức của chương trình; đề thi
có điều kiện phổ rộng kiến
thức; và đánh giá kết quả
của học viên một cách khách
quan, kết quả chấm thi không
phụ thuộc vào ý chủ quan của
giảng viên chấm, giảng viên
chấm khác nhau vẫn có thể

cho kết quả giống nhau. Tuy
nhiên, lấy phương pháp trắc
nghiệm (toán học) để đánh
giá khoa học xã hội là rất khó,
phương pháp này chỉ nên áp
dụng trong kiểm tra các môn,
phần học mà các kiến thức
đã được xác định, các vấn đề
thuần tuý lý luận.
Do đó, trong thời gian tới,
Trường Chính trị Nguyễn Văn
Cừ, tỉnh Bắc Ninh cần áp dụng
đồng bộ nhiều hình thức thi,
bao gồm cả thi viết tự luận,
trắc nghiệm và thi vấn đáp. Để
giảm thiểu những hạn chế của
các hình thức thi, từ đó nâng
cao tính tích cực trong quá
trình học tập tại lớp, học bài và
chuẩn bị chu đáo trước khi đi
thi của học viên.
Ba là, đổi mới việc ra đề thi,
đáp án thi. Cần xây dựng ngân
hàng đề thi, bằng việc tiếp tục
nghiên cứu làm thêm nhiều đề
thi của các môn nhằm tránh
việc lặp đi, lặp lại một đề thi.
Tùy theo đối tượng học viên,
thời gian (số tiết học) của mỗi
phần học và căn cứ vào Quy
chế thi để ra đề với số lượng
câu hỏi và số lượng đề trong
ngân hàng đề cho phù hợp.
Nội dung đề thi nên là những
câu hỏi thiên về vận dụng kiến
thức lý luận trong thực tiễn để
cắt nghĩa và xử lý những tình
huống thực tế đang diễn ra
trong đời sống xã hội phù hợp
với đối tượng học viên vì vậy
cần tăng thang điểm cho phần
liên hệ thực tiễn.
Đáp án phải đảm bảo chất
lượng. Thực hiện nghiêm túc
quy trình làm và duyệt đáp án.
Giáo trình Trung cấp lý luận
chính trị - hành chính của Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh là cơ sở cho việc xây
dựng và duyệt đề, đáp án. Cần
nêu cao tinh thần trách nhiệm

của người làm đáp án. Đáp
án phải đảm bảo nội dung cơ
bản, đủ ý, vừa phải chỉnh sửa
những nội dung không còn phù
hợp, vừa cập nhật, bổ sung
những nội dung, quy định mới
trong đường lối, quan điểm của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, cũng như những
tri thức đương đại mới của nhân
loại. Trong nhiều trường hợp
học viên làm bài thi, phân tích,
phát triển sâu hơn, rộng hơn so
với đáp án,vì vậy, đáp án một
mặt vừa phải đảm bảo những
nội dung cơ bản mang tính cụ
thể đã được giáo trình nêu ra,
mặt khác vừa mang tính định
hướng mở và rộng.
Nâng cao năng lực của các
khoa, của giảng viên về ra đề
thi ,đáp án đồng thời nâng cao
năng lực và phương pháp ôn
bài, làm bài theo các hinh thức
đề thi đối với học viên.
Bốn là, phải thực hiện
nghiêm túc theo đúng quy chế
thi của Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh đối với các
khâu: quản lý đề thi; tổ chức
coi thi; chấm thi (đối với tất cả
các hình thức thi); thanh tra thi
trong quá trình tổ chức thi.
Tóm lại, tổ chức thi có
ý nghĩa và vai trò rất quan
trọng. Nếu tổ chức thi tốt sẽ
giúp đánh giá đúng thực chất
quá trình đào tạo. là động lực
để người học phấn đấu vươn
lên và ngược lại nếu tổ chức
thi không tốt sẽ đánh giá sai
lệch quá trình đào tạo làm thui
chột động lực phấn đấu của
người học. Chính vì vậy, bản
thân mạnh dạn nêu ra những
suy nghĩ và giải pháp trong bài
viêt này hy vọng rằng sễ góp
phần đổi mới tổ chức thi nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo ở
Trường Chính trị Nguyễn Văn
Cừ, tỉnh Bắc Ninh hiện nay./.
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Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu
của đảng viên trong điều kiện hiện nay
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Ban Chấp hành Trung ương 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. Do
vậy, nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, rèn
luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá
nhân trở thành công tác quan trọng hàng đầu
trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với các
biện pháp giáo dục, quản lý, kiểm tra của tổ chức
đảng đối với đảng viên, việc tự giác rèn luyện về
mọi mặt của cá nhân từng cán bộ, đảng viên có
ý nghĩa quyết định. Vì vậy, thiết nghĩ phát huy
vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác học
tập cũng như lối sống của mỗi đảng viên cả ở
nơi công tác cũng như nơi cư trú là điều vô cùng
quan trọng.
Như chúng ta đã biết sự gương mẫu của đảng
viên có vai trò và tác dụng rất lớn, đúng như bài
phát biểu bế mạc tại Hội nghị cán bộ của Đảng
lần thứ 6 ngày 18/1/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhấn mạnh: một tấm gương sống còn có giá trị
hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền và trước
mặt quần chúng, không phải cứ viết lên trán chữ
“cộng sản” mà ta được họ yêu mến. 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. Muốn dân làm gì
thì cán bộ, đảng viên phải làm trước; hô hào dân
tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã; v.v…
Gương mẫu về mọi mặt, trong đó đặc biệt
là gương mẫu về đạo đức, là một phẩm chất
cơ bản nhất của người cán bộ, đảng viên, là
tiêu chí quan trọng phân biệt đảng viên với
quần chúng. Gương mẫu, theo Hồ Chí Minh là
phải làm kiểu mẫu trong mọi công việc lớn nhỏ,
trong cần kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư,
nói đi đôi với làm. Lời nói phải đi đôi với việc
làm và thực hành đạo đức làm gương là đạo
đức bắt buộc của người cách mạng, của mỗi
cán bộ, đảng viên.
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ịch sử dân tộc Việt Nam ta từ công cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc đã có biết bao cán bộ,
đảng viên nêu cao tấm gương sáng ngời,
sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do
của Tổ quốc. Nhiều cán bộ, đảng viên đã xung
phong đi đầu, sẵn sàng nhận mọi khó khăn, gian
khổ, thiếu thốn, thậm chí là hy sinh cả xương
máu của mình để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ
được giao. Tinh thần nêu gương của cán bộ,
đảng viên không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ
chiến đấu, mà còn được thể hiện cả trong cuộc
sống hàng ngày. Chính vì vậy mà đội ngũ cán
bộ, đảng viên đã thu hút, lôi kéo, động viên được
quảng đại quần chúng theo mình, không chỉ đi
tiên phong, mà còn là người nêu gương cho
quần chúng noi theo, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ
được giao, trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh.
Trong quá trình đổi mới đất nước, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các chủ trương, nghị
quyết, quy định về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên càng trở nên cấp thiết hơn
bao giờ hết.
Trong các văn kiện của Đảng ta trong những
năm gần đây đều nêu nhận định: bên cạnh đa số
cán bộ, đảng viên phấn đấu tốt, có bước trưởng
thành đáng kể, vẫn có một bộ phận cán bộ,
đảng viên thiếu gương mẫu, thậm chí thoái hóa,
biến chất làm giảm sút vai trò hạt nhân lãnh đạo
và đoàn kết của tổ chức đảng, ảnh hưởng xấu
đến sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt đảng
làm giảm uy tín của Đảng đối với quần chúng
nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Bí thư 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;
và 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; đặc biệt là
Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của
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phong phú mỗi đảng viên phải giữ gìn, phát huy
mối quan hệ đúng mực, gương mẫu trên từng
vị trí của cá nhân. Sự gương mẫu ấy của đảng
viên có tác dụng lôi kéo quần chúng noi theo,
tạo thành phong trào cách mạng sôi nổi, thực
hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách
và pháp luật của nhà nước, chủ trương của địa
phương và đơn vị cơ sở, thật sự là “đảng viên đi
trước, làng nước theo sau”.
Bên cạnh đó, chúng ta thấy: Nếu chỉ riêng
bản thân cán bộ, đảng viên gương mẫu là chưa
đủ. Có một mối quan hệ đặc biệt, ảnh hưởng rất
lớn đến uy tín và phát huy tốt vai trò gương mẫu
của đảng viên, đó là gia đình họ.
Gia đình cán bộ, đảng viên cũng phải gương
mẫu trên mọi mặt, từ lời nói đến hành động.
Gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
trong phát triển kinh tế; trong đạo đức lối sống…
Bởi gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng và tạo
điều kiện để cán bộ, đảng viên trưởng thành về
nhân cách, đạo đức, trí tuệ giúp họ hoàn thành
tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó khẳng định
vai trò quan trọng của người đảng viên là gương
mẫu thực hiện và tuyên truyền, giáo dục, hướng
dẫn họ thực hiện tốt. Nếu như gia đình của cán
bộ, đảng viên không gương mẫu trong việc thực
hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp
luật của Nhà nước, thì cán bộ, đảng viên không
thể làm tròn vai trò tuyên truyền, vận động, tổ
chức thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối,
chính sách của Đảng và nhà nước. Ví dụ: cán
bộ, đảng viên làm nhiệm vụ chống cai nghiện
mà con cái nghiện hút; hay cán bộ, đảng viên
làm công tác thuế vụ mà gia đình trốn lậu thuế
thì người đảng viên sẽ gặp rất nhiều khó khăn,
khó làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên cũng
như nhiệm vụ tổ chức giao. Do đó xây dựng gia
đình gương mẫu là rất cần thiết, tạo ra một hậu
phương vững chắc cho mỗi cán bộ, đảng viên.
Ông cha ta từng nói “Tề gia, trị quốc, bình
thiên hạ”, điều đó khẳng định hai chữ “tề gia”
phải được đặt lên hàng đầu. Do đó, cán bộ,
đảng viên muốn lãnh đạo được đất nước, thu
phục được dân chúng thì trước hết phải có một
gia đình mẫu mực, yên ấm. Một gia đình gương
mẫu phải là một gia đình thực hiện tốt đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
làm tốt các chức năng của gia đình; đạt các tiêu
chuẩn gia đình văn hóa: ấm no, bình đẳng, hòa
thuận, tiến bộ và hạnh phúc; đoàn kết tương trợ
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Sự gương mẫu của đảng viên phải được thể
hiện trên ba mối quan hệ chủ yếu: đối với mình,
đối với người và đối với việc. Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ rõ: đối với mình, phải không tự cao tự
đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn tự
kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều
dở của bản thân mình; đối với mọi người, không
được nịnh hót người trên, xem khinh người dưới,
luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn
kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc; đối với công
việc, để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc
nhà, đã phụ trách việc gì thì phải quyết tâm làm
cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ
khó khăn, nguy hiểm, việc thiện thì dù nhỏ mấy
cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh,
mỗi ngày cố gắng làm một việc lợi cho nước,
cho dân.
Như vậy sự gương mẫu của đảng viên, phải
được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
Trong quan hệ công tác cũng như trong cuộc
sống, mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu
thực hành phong cách “trọng dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói,
nói dân hiểu, làm dân tin”. Trong sinh hoạt đảng,
trong các tổ chức được phân công và trong các
đoàn thể mà mình tham gia, đảng viên phải
gương mẫu, tích cực đi đầu trong các phong trào
thi đua; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, nguyên
tắc tập trung dân chủ; thường xuyên, nghiêm túc
tự phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, nhất là tư
tưởng vụ lợi, ích kỷ.
Mỗi thời kỳ cách mạng đặt ra những nhiệm
vụ mới, với những khó khăn và thử thách mới,
vì thế nội dung, yêu cầu của vấn đề gương mẫu
cũng khác nhau. Nếu trong kháng chiến chống
ngoại xâm, tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc,
người đảng viên phải dũng cảm lao vào nơi gian
khổ ác liệt, không tính toán công sức và cả tính
mạng, thì trong hòa bình xây dựng, để chiến
thắng nghèo nàn và lạc hậu, sự gương mẫu phải
thể hiện mới trên nhiều mặt và có sự phức tạp,
đa dạng hơn nhiều so với trước.
Gắn với chủ đề năm 2019 “xây dựng ý thức
tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo
đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. Theo tôi nghĩ, mỗi đảng viên
trên từng cương vị, trách nhiệm công tác của
mình phải thể hiện sự gương mẫu bằng những
nội dung cụ thể, sát thực. Trong công việc hàng
ngày ở cơ quan, trường học cũng như những
mối quan hệ gia đình, xã hội đều rất đa dạng và
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xóm giềng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Xây
xựng gia đình gương mẫu là trách nhiệm của
cán bộ, đảng viên đối với gia đình và đất nước.
Sự nghiệp đổi mới đất nước đang đặt ra những
yêu cầu bức thiết đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải
nâng cao trách nhiệm xây dựng gia đình mình
thành những gia đình thật sự gương mẫu, cùng
với sự gương mẫu của bản thân.
Thời kỳ chiến tranh khốc liệt đã lùi vào quá
khứ, công cuộc xây dựng đất nước trong hòa
bình, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hiện
nay làm cho không ít người, kể cả một bộ phận
cán bộ, đảng viên, chỉ nghĩ tới hưởng thụ, vun vén
cho bản thân, vợ con, gia đình mình nhiều hơn là
lo cho sự phát triển chung của địa phương, đất
nước. Trong nền kinh tế thị trường, lợi ích kinh
tế, lợi nhuận là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ; mục
tiêu làm giàu cá nhân khiến con người dễ chạy
theo tiếng gọi của đồng tiền; nạn tham nhũng và
tệ nạn quan liêu có cơ hội phát triển; v.v… Trong
bối cảnh đó, nếu không tích cực và nghiêm khắc
rèn luyện, cán bộ, đảng viên sẽ dễ phai nhạt
lý tưởng cách mạng, tha hóa đạo đức, lối sống,
mất vai trò gương mẫu, lãnh đạo nhân dân.
Là một đảng viên, giảng viên thực hiện nhiệm
vụ đào tạo đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt
gắn trách nhiệm cá nhân với việc học tập và
làm theo Bác từ khi cuộc vận động do Bộ Chính
trị phát động với Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07
tháng 11 năm 2006, để người đảng viên phát
huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Tôi thiết nghĩ
cần thực hiện tốt một số biện pháp sau trong
thời gian tới:
Một là, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo
đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho
cán bộ, đảng viên và nhân dân phù hợp với yêu
cầu của thời kỳ mới. Cần khẳng định, trong điều
kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay vẫn
hết sức cần có sự gương mẫu của đảng viên
và mỗi người đảng viên đều có thể thể hiện sự
gương mẫu của mình bằng nhiều cách, ít nhất
là trong việc nêu gương giữ gìn đạo đức, cần,
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, sống có tình,
có nghĩa với đồng chí, đồng bào.
Cùng với giáo dục đạo đức, cần chú trọng
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và năng
lực công tác cho cán bộ, đảng viên để họ có
điều kiện nêu gương trong công tác, không bị
“lực bất tòng tâm”. Các cấp ủy đảng tăng cường
cung cấp thông tin, phổ biến các nghị quyết của
Đảng, chính sách và pháp luật cho đảng viên, tổ
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chức cho đảng viên thảo luận, học tập chính trị,
tham quan thực tế các điển hình tiên tiến…
Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh
hoạt đảng ở tổ chức cơ sở đảng để sinh hoạt đảng
tập hợp được trí tuệ, phát huy tinh thần năng động,
sáng tạo và nâng cao sức chiến đấu, trách nhiệm
tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức, xử lý
nghiêm minh và kịp thời các cá nhân vi phạm Điều
lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Đặc biệt xem xét với những biểu hiện “tự
diễn biến, tự chuyển hóa” của đảng viên.
Coi trọng mở rộng và phát huy dân chủ,
nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình,
giúp nhau sửa chữa khuyết điểm nhằm đề
phòng sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán
bộ, đảng viên
Cùng với việc giáo dục, phải thực hiện tốt
việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng
viên, thường xuyên theo dõi, quản lý đảng viên
cả ở nơi công tác, nơi ở và trong các quan hệ
trong xã hội. Tổ chức cơ sở đảng cần đi sâu tìm
hiểu, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của mỗi đảng
viên, kịp thời giúp đảng viên vượt qua khó khăn
trong công tác và trong cuộc sống gia đình.
Ba là, đổi mới công tác thi đua khen thưởng,
biểu dương kịp thời người tốt, việc tốt, nhân rộng
các điển hình tiên tiến. Đồng thời xử lý nghiêm
minh những cán bộ đảng viên vi phạm, thiếu tu
dưỡng rèn luyện, phai nhạt lý tưởng cách mạng.
Bốn là, chăm lo đời sống của đảng viên cả
về vật chất và tinh thần phù hợp với công việc,
cống hiến của họ và sự phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước, giúp họ tránh được sự cám dỗ
về vật chất, có điều kiện nêu gương sáng trong
công tác và lối sống.
Như vậy, để phát huy vai trò gương mẫu của
đảng viên có thể khẳng định bên cạnh sự rèn
luyện tích cực về mọi mặt của cá nhân đảng viên
thì gia đình của họ chính là cái nôi nuôi dưỡng và
tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trưởng thành
về nhân cách, đạo đức, trí tuệ giúp họ khẳng định
được vị trí, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu
và làm tròn nhiệm vụ cá nhân, tổ chức giao cho.
Việc làm gương mẫu về nhận thức, hành động
trở thành tấm gương đạo đức trong mỗi cán bộ,
đảng viên; mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể
hiện bản chất tốt đẹp của người đảng viên cộng
sản, sẽ có sức cuốn hút, tạo được niềm tin của
nhân dân đối với Đảng và cần được phát huy,
nhân rộng trong điều kiện mới./.
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Hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo Trung cấp
lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay

một quy trình nhất định. Đối
với Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, việc
xây dựng quy trình quản lý đào
tạo TC LLCT-HC xuất phát từ
những lý do sau:
Thứ nhất, xuất phát từ vai trò
của công tác Quản lý đào tạo.
Trường chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương có
chức năng tổ chức đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo,
quản lý của hệ thống chính
trị cấp cơ sở, cán bộ, công
chức ở địa phương về lý luận
chính trị - hành chính; đường
lối, các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, chính sách và 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; kiến thức về pháp
luật và quản lý nhà nước và
một số lĩnh vực khác.
Như vậy, cũng như các đơn
vị đào tạo khác trong hệ thống
giáo dục quốc dân Việt Nam,
Trường Chính trị cấp tỉnh cũng
thực hiện đầy đủ chức năng,
nhiệm vụ của cơ sở đào tạo.
Do đó, công tác quản lý đào
tạo là một nhiệm vụ quan trọng
trong các trường chính trị cấp
tỉnh. Đây có thể coi là “xương
sống” trong hoạt động đào tạo,
là nền tảng của sự phát triển
nhà trường.
Công tác quản lý đào tạo
có vai trò quan trọng trong
việc góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng cán
bộ của nhà trường. Quản lý
đào tạo là trách nhiệm của tất
cả các chủ thể tham gia vào
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ào tạo Trung cấp lý
luận chính trị - hành
chính (TC LLCT-HC)
là nhiệm vụ chính trị
của Trường chính trị cấp tỉnh,
nhằm trang bị cho người học
kiến thức về những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
Quan điểm đường lối của
Đảng ta về chính trị, kinh tế,
văn hóa, an ninh, quốc phòng
và ngoại giao; Những kiến
thức về nghiệp vụ công tác
Đảng ở cơ sở… Đồng thời hình
thành thế giới quan, phương
pháp luận khoa học, nhận
thức tư tưởng, bản lĩnh chính
trị, niềm tin và năng lực hoạt
động thực tiễn cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên nhằm đáp
ứng yêu cầu của cách mạng
trong các thời kỳ lịch sử. Từ
đó góp phần quan trọng trong
việc hình thành, phát triển và
hoàn thiện đường lối chính trị,
đảm bảo cho sự lãnh đạo của
Đảng đối với toàn xã hội; đồng
thời, thông qua công tác này
mà chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước thấm sâu vào
quần chúng, góp phần nâng
cao nhận thức chính trị cho
cán bộ, đảng viên và toàn thể
nhân dân.
Để hoạt động đào tạo TC
LLCT-HC đi vào nền nếp, có
hiệu quả cần thực hiện theo

ThS. HỒ THỊ HỒNG NHUNG
Phó Trưởng phòng Quản lý ĐT, BD, NCKH
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hoạt động đào tạo. Quản lý
đào tạo phải đảm bảo nguyên
tắc: trên cơ sở các quy chế của
Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào
tạo; sự lãnh đạo và quản lý của
Đảng uỷ, Lãnh đạo Trường
đúng quy trình. Công tác quản
lý đào tạo cần phải được nhận
thức thống nhất và thực hiện
đồng bộ để đạt hiệu quả, góp
phần nâng cao chất lượng đào
tạo của nhà trường.
Xuất phát từ vai trò quan
trọng của công tác quản lý đào
tạo, trong những năm qua,
Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã ban hành Quy chế,
Quy định quản lý về công tác
này; một số cơ sở đào tạo đã
xây dựng quy trình quản lý đào
tạo phù hợp với đơn vị mình.
Chẳng hạn, Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã
ban hành Quyết định 1855, và
gần đây nhất là Quyết định số
2252 về việc ban hành bộ Quy
chế quản lý đào tạo của các
trường chính trị tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương. Hoặc
một số trường chính trị tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung
ương đã xây dựng, áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng
đào tạo theo tiêu chuẩn ISO
9001:2008 như Học viện cán
bộ Thành phố Hồ Chí Minh,
trường Chính trị Thành phố
Cần Thơ… Trong hệ thống đó
có phần về quy trình quản lý
đào tạo.
Như vậy, có thể khẳng định:
vấn đề quản lý đào tạo luôn
được các cơ sở đào tạo quan
tâm. Trên cơ sở các quy chế,
quy định chung của các cấp có
thẩm quyền, các cơ sở đào tạo
đã xây dựng và áp dụng quy
trình quản lý phù hợp với đơn
vị mình.
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Thứ hai, xuất phát từ thực
trạng công tác quản lý đào
tạo Trung cấp Lý luận Chính
trị - Hành chính của Trường
Chính trị Nguyễn Văn Cừ
tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
Đối với trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh,
công tác quản lý đào tạo luôn
được nhà trường quan tâm và
đã có nhiều chủ trương, biện
pháp nhằm nâng cao chất
lượng công tác này. Trong
những năm qua, công tác
quản lý đào tạo của nhà trường
đã có nhiều đổi mới, hướng tới
nâng cao hiệu quả quản lý.
Nhiều chủ trương, giải pháp
mới được nhà trường triển khai
đã bước đầu đem lại kết quả
đáng ghi nhận. Nhà trường đã
ban hành các văn bản, quy
định, hướng dẫn thực hiện các
quy chế, quy định của cấp
trên như Quyết định 560, ngày
01/12/2016 về việc ban hành
các Quy định quản lý đào tạo
của Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Việc
thực hiện đã tuân theo những
quy trình nhất định. Tuy nhiên,
những quy trình đó chưa được
ban hành một cách chính
thống bằng văn bản, thiếu tính
hệ thống và toàn diện. Vì vậy,
hiệu quả quản lý chưa đáp ứng
yêu cầu thực tiễn.
Mặt khác, nội dung trong
Quy định quản lý đào tạo của
Trường không đề cập một
cách cụ thể cách thức, trình tự
các bước thực hiện mang tính
chất nghiệp vụ thực hiện các
công việc của từng quy trình.
Do vậy, trách nhiệm của từng
đơn vị, cá nhân tham gia quản
lý đào tạo chưa được quy định
rõ ràng, trong thực hiện nhiệm
vụ còn chồng chéo, chưa thể
hiện rõ vai trò của cán bộ quản
lý phòng, khoa và cấp dưới. Vì

vậy, Lãnh đạo Trường khó kiểm
soát công việc và quy định
trách nhiệm, ảnh hưởng chung
đến nhiệm vụ của nhà trường.
Ngoài ra, trong các quy
định đó chưa đề cập đến hệ
thống các biểu mẫu văn bản
đi kèm. Do đó, trong quá trình
thực hiện các công việc của
quy trình đào tạo TC LLCTHC, giữa các chủ nhiệm lớp,
các đơn vị có liên quan sử
dụng mẫu văn bản không
thống nhất, vẫn thực hiện
dựa theo kinh nghiệm, người
đi trước bảo người đi sau. Từ
đó dẫn đến chậm tiến độ thực
hiện nhiệm vụ, đôi lúc tham
mưu thiếu chặt chẽ, hồ sơ thủ
tục quản lý chưa đầy đủ… làm
cho quản lý đào tạo chưa đáp
ứng yêu cầu đặt ra.
Do đó, xây dựng được một
quy trình để hướng dẫn thực
hiện các quy định trong quy chế
quản lý đào tạo ở Trường Chính
trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh
là một vấn đề hoàn toàn mới.
Thứ ba, xuất phát từ yêu
cầu nâng cao chất lượng
công tác đào tạo và quản lý
đào tạo trong tình hình mới.
Mặt khác, công cuộc đổi
mới đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và
hội nhập quốc tế đòi hỏi phải
nâng cao toàn diện công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Để thực hiện được yêu cầu
đó, một nhiệm vụ đặt ra đối
với ngành giáo dục nói chung,
các trường chính trị tỉnh, thành
phố nói riêng là phải nâng cao
chất lượng của tất cả các khâu
trong quá trình đào tạo, trong
đó có công tác quản lý đào tạo.
Để xây dựng quy trình quản
lý đào tạo TC LLCT-HC ở
Trường Chính trị Nguyễn Văn
(Xem tiếp trang 43)
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Phát huy vai trò của nhân dân trong
đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay
ThS. QUYỀN HỒNG NHUNG
Giảng viên Khoa Nhà nước - Pháp Luật

quyền tự do, dân chủ của cộng
đồng và của các thành viên
khác trong xã hội.
Trong giai đoạn hiện nay,
đấu tranh phòng chống tham
nhũng là cuộc đấu tranh đầy
cam go, phức tạp, nhằm
chống lại các hành vi vi phạm
của người có chức vụ, quyền
hạn, kể cả một số người không
có chức vụ trong các cơ quan
công quyền. Ở Việt Nam (theo
thống kê của Thanh tra Chính
phủ) tham nhũng ngày càng
tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp,
nhiều ngành, nhiều nơi, nhiều
lĩnh vực. Để đấu tranh phòng,
chống tham nhũng có hiệu
quả, cần phát huy tổng thể sức
mạnh của cả hệ thống chính
trị, trong đó sự tham gia tích

cực của các tầng lớp nhân dân
có vai trò quan trọng.
Nhân dân tham gia phòng
chống tham nhũng thông qua
việc thực hiện các quyền khiếu
nại, tố cáo của mình, việc thực
hiện các quyền phải theo đúng
quy định của pháp luật đã góp
phần không nhỏ trong phòng
chống tham nhũng. Điều 30
Hiến pháp 2013 của nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam quy đinh: “Mọi người
có quyền khiếu nại, tố cáo với
cơ quan, tổ chức, cá nhân có
thẩm quyền về những việc làm
trái pháp luật của cơ quan, tổ
chức, cá nhân”. Pháp luật về
khiếu nại, tố cáo có quy định và
hướng dẫn cụ thể về quy trình
tiến hành khiếu nại, tố cáo,
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hân dân - chủ thể của
mọi quyền lực, nguyên
tắc này đã được ghi
nhận trong Hiến pháp
của nhà nước ta. Để thực thi
quyền lực của mình nhân
dân trao quyền lực của mình
thông qua một tổ chức đó là
Nhà nước. Trong xây dựng
Nhà nước pháp quyền, nhân
dân sẽ thực hiện những quyền
mà pháp luật không cấm, một
mặt, cần phát huy dân chủ của
nhân dân, để nhân dân có điều
kiện thực hành dân chủ, hiện
thực hóa quyền và lợi ích của
mình; mặt khác, nhà nước, các
đảng chính trị, và tự bản thân
nhân dân cũng cần có cơ chế
kiểm soát các hoạt động tự do
quá trớn, vô chính phủ xâm hại
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theo đó công dân có quyền gửi
đơn lên cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của
pháp luật; được giữ bí mật, họ
tên, bút tích và các thông tin
khác, yêu cầu các cơ quan có
thẩm quyền giải quyết và thụ lý
những thông tin mà nhân dân
gửi lên cơ quan nhà nước.
Bên cạnh việc thực hiện
quyền khiếu nại, tố cáo, nhân
dân còn thực hiện các quyền
dân chủ theo quy định của
pháp luật, công dân là chủ
thể quan trọng góp phần đấu
tranh, phòng chống tham
nhũng ở Việt Nam. Đặc biệt
thông qua việc thực hiên các
quyền dân chủ ở cơ sở, nhân
dân thể hiện rõ nét vai trò của
mình trong đấu tranh phòng
chống các hành vi vi phạm
pháp luật của cán bộ, công
chức, viên chức nhà nước góp
phần hạn chế thất thoát ngân
sách nhà nước. Xây dựng và
thực hiện các quyền dân chủ
ở cơ sở nhân dân đã góp phần
đổi mới phương thức, nâng cao
năng lực lãnh đạo của Đảng,
quản lý điều hành của Nhà
nước; chấn chỉnh phong cách,
tác phong làm việc của một
bộ phận cán bộ, công chức,
viên chức theo hướng gần dân
và sát dân hơn, đã góp phần
không nhỏ trong phòng ngừa,
ngăn chặn tình trạng quan
liêu, tham nhũng, lãng phí.
Tuy nhiên, sự đóng góp của
nhân dân trong công tác phòng
chống tham nhũng mới chỉ là
bước đầu, tình trạng vi phạm
dân chủ và hình thức dân chủ
còn diễn ra ở nhiều nơi, đơn thư
khiếu nại, tố cáo mà nhân dân
gửi lên cơ quan công quyền còn
chậm giải quyết, dẫn đến tình
trạng vi phạm quyền dân chủ
của nhân dân còn nhiều, làm
giảm sút lòng tin đối với Đảng
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và Nhà nước. Vẫn còn tình trạng
cán bộ, công chức, và một số bộ
phận ở các cơ quan, các tổ chức
kinh tế tham ô, tham nhũng lãng
phí. Một hiện tượng cho thấy
hiện nay, ở nơi nào chưa coi
trọng thực hiện các quyền dân
chủ thì nơi đó quan liêu, tham
nhũng vẫn còn những tồn tại,
phát sinh, vẫn còn nhiều cán bộ
vi phạm. cá biệt có nhiều nơi
làm còn chiếu lệ. Nguyên nhân
sâu xa là do những yếu kém,
bất cập trong công tác quản lý,
nhiều nơi cán bộ còn chưa xác
định rõ chức năng và nhiệm
vụ của mình, chưa xác định
việc thực hiện quyền dân chủ
cơ sở là nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu và trước mắt. Nhiều
nơi bộ máy công quyền thực
hiện chiếu lệ, khép kín, thiếu
công khai, minh bạch, không ít
cán bộ và người đứng đầu thực
hiện quyền dân chủ một cách
qua loa, thiếu đồng bộ dẫn đến
nhiều khiếm khuyết đã vô tình
tạo điều kiện cho tham nhũng
lộng hành.
Vậy, để phát huy hơn nữa
vai trò của nhân dân trong
đấu tranh, phòng chống tham
nhũng cần phải thực hiện một
số gải pháp cơ bản sau:
Một là, nâng cao nhận thức
của nhân dân về trách nhiệm
của mình trong đấu tranh
phòng chống tham nhũng,
phát huy vai trò của từng người
dân trong công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng. Để
làm tốt điều này, cần phải tích
cực hơn nữa trong việc thực
hiện quyền dân chủ của nhân
dân và quyền khiếu nại, tố cáo
của nhân dân.
Hai là, hoàn thiện cơ chế và
pháp luật về quyền công dân,
quyền dân chủ để tạo điều kiện
cho nhân dân phòng chống
tham nhũng. Từ đó công dân

sẽ phát huy được quyền của
mình mà Nhà nước cho phép
để phòng, chống tham nhũng
một cách hiệu quả. Để làm
được cần phải có cách thức
hợp lý để nhân dân thực hiện
quyền làm chủ trực tiếp của
mình, trong đó cần lắng nghe
ý kiến của nhân dân.
Ba là, tăng cường sự lãnh
đạo, công tác kiểm tra của
cấp ủy đối với việc thực hiện
quyền dân chủ, quyền khiếu
nại, tố cáo của nhân dân. Sự
lãnh đạo của cấp ủy Đảng sẽ
hướng vào mục tiêu phải đạt
được hiệu quả trong phòng
chống tham nhũng.
Bốn là, cần làm tốt công
tác vận động, tuyên truyền
nhân dân tham gia tích cực
hơn trong công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng,
công tác này cần có sự quan
tâm, chỉ đạo và phối kết hợp
giữa các cấp, ngành và khu
dân cư. Đây chính là cầu nối
quan trọng để nhân dân sẽ tích
cực trong công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng.
Năm là, cần có cơ chế để
bảo vệ nhân dân trong việc tố
cáo những hành vi tham nhũng,
để làm được điều này chúng ta
cần ban hành hệ thống những
văn bản pháp luật để đảm bảo
quyền của nhân dân.
Như vậy, nhân dân - chủ
thể quan trọng trong tổ chức
và thực hiện quyền lực nhà
nước. Nhân dân đã góp phần
quan trọng trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
để ngăn chặn và phòng ngừa
những hành vi tiêu cực của đội
ngũ cán bộ công chức và cơ
quan công quyền cần phát huy
hơn nữa vai trò của nhân dân
trong đấu tranh phòng chống
tham nhũng trong giai đoạn
hiện nay./.
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Nâng cao ý thức, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội
của đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
hững năm gần đây, lợi dụng sự phát
triển nhanh chóng công nghệ thông tin,
internet, các thế lực thù địch đã tăng
cường các hoạt động tuyên truyền, phát
tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa,
độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất
ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng
nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ. Vì thế, một trong những vấn
đề quan trọng đặt ra hiện nay với mỗi cán bộ,
đảng viên cả nước nói chung và cán bộ, giảng
viên trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc
Ninh nói riêng là cần phải nhận thức đúng trách
nhiệm của mình trong việc tiếp nhận, xử lý thông
tin trên mạng xã hội.
Mạng xã hội, tiếng Anh: social networking là
dịch vụ nối kết các thành viên cùng sở thích trên
Internet lại với nhau với nhiều mục đích khác
nhau không phân biệt không gian và thời gian.
Những người tham gia vào dịch vụ mạng xã hội
còn được gọi là cư dân mạng. Mạng xã hội, hay
còn có thể biết đến dưới những tên gọi khác
như “cộng đồng ảo” hay “trang hồ sơ”, là một
trang web mang mọi người đến với nhau để nói
chuyện, chia sẻ ý tưởng và sở thích, hay làm
quen với những người bạn mới.
Ngày nay, mạng xã hội đã và đang có tầm
ảnh hưởng ngày càng lan rộng. Ở châu Âu,
mạng xã hội được đánh giá như là quyền lực thứ
5 (quyền lực số 1 là tam quyền gồm lập pháp,
hành pháp, tư pháp; quyền lực số 2 là về tâm
linh gồm cha đạo, mục sư, linh mục, nhà sư…;
quyền lực số 3 là tiền; quyền lực số 4 là truyền
thông, báo chí). Ở Việt Nam, quan điểm nhất
quán là quyền lực thuộc về nhân dân. Mạng xã
hội cũng chỉ là một trong những công cụ, hình
thức truyền tải các quan điểm, suy nghĩ của
người dân tham gia mạng xã hội.

Mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu
rộng đến mọi mặt của đời sống, mọi đối tượng
trong đó có đội ngũ cán bộ, giảng viên đang tiếp
cận, sử dụng các trang mạng xã hội với nhiều
mục đích khác nhau. Nhiều giá trị tích cực từ các
trang mạng xã hội, như: Tìm kiếm, trao đổi thông
tin hữu ích được khai thác phục vụ cho việc học
tập, nghiên cứu, công tác, kết nối tình cảm… đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
trên không gian mạng. Do tính năng cập nhật và
lan rộng nhanh của mạng xã hội, nhiều bài viết
hay, ý nghĩa trên các diễn đàn đã được các cá
nhân, tổ chức cập nhật, chia sẻ, bình luận tích
cực. Từ đó tạo điều kiện cho giảng viên nắm
bắt được thêm thông tin về các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và
cảnh giác trước các âm mưu thâm độc của các
thế lực thù địch. Bên cạnh đó, một số bức xúc
của người dân với chính quyền cơ sở đã được
biết đến; những việc làm tắc trách của cán bộ,
công chức của các cơ quan bị phanh phui, đã
được các cơ quan chức năng nắm bắt để giải
quyết kịp thời. Đây là một trong những tính năng
nổi bật giúp cán bộ, đảng viên cập nhật thông
tin, phục vụ nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

H

N

ThS. TRẦN THỊ THÊM
Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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Tuy nhiên, lợi dụng triệt để sự tiện lợi của
mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của xã
hội, các phần tử phản động trong nước và nước
ngoài cùng những người cơ hội chính trị, thoái
hóa, biến chất đã và đang triệt để lợi dụng mạng
xã hội đăng tải những thông tin sai trái, bịa đặt.
Họ lập ra các website, blog, sử dụng nhiều tài
khoản Facebook để thu thập, nhào nặn, trộn lẫn
thông tin thật-giả, cắt ghép hình ảnh, tán phát,
nhằm thu hút sự hiếu kỳ của người đọc. Trên
các trang mạng xã hội, trong thời điểm diễn ra
các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất
nước có nhiều thông tin bị bóp méo để đả kích,
châm biếm đường lối chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tếxã hội; chúng còn tổ chức lực lượng chia sẻ bình
luận với mục đích hạ uy tín, làm hoen ố hình ảnh
cao đẹp của Đảng, Nhà nước ta và các đồng chí
lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trong hệ thống
chính trị, gây hoài nghi trong nhân dân, chia rẽ
lòng dân, ý Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết
dân tộc.
Đặc điểm của mạng xã hội có tính lan tỏa
nhanh, mạnh mẽ, cùng thói quen của người sử
dụng khi tiếp nhận thông tin thấy hay, nóng,
nhiều người lập tức chia sẻ ngay, chưa cần biết
đúng, sai. Chính những đặc điểm này những
thông tin xấu, độc, có hại được chia sẻ, lan tỏa
mạnh mẽ, làm vẩn đục môi trường mạng xã
hội. Không ít những người sử dụng mạng xã
hội, trong đó có cả những cán bộ, đảng viên,
do tư tưởng không vững vàng đã thay đổi quan
điểm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tư tưởng.
Những người a dua, phụ họa cho những quan
điểm lệch lạc, sai trái có trường hợp là do vô
tình, thiếu hiểu biết; hoặc một số bị kích động,
bất mãn, cơ hội chính trị mà a dua, thậm chí đã
công khai bộc lộ quan điểm sai trái, phụ họa
với luận điểm phản động của các thế lực thù
địch. Bên cạnh đó, khi cán bộ, giảng viên tập
trung quá nhiều vào mạng xã hội sẽ lãng phí
thời gian, không chú tâm, giảm hiệu quả công
việc, hạn chế sự sáng tạo, năng động, linh hoạt
trong công việc…
Là cán bộ, giảng viên hoạt động trong môi
trường giảng dạy lý luận chính trị, chúng ta cần
phải sử dụng một cách đúng đắn, hiệu quả để
mạng xã hội trở thành một phương tiện, một
kênh thông tin hữu ích trong tuyên truyền
tính đúng đắn, cách mạng, khoa học các chủ
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trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước góp phần phòng, chống,
ngăn chặn hiệu quả những tư tưởng quan điểm
sai trái, lệch lạc. Để làm được điều đó, cán bộ,
giảng viên của Trường Chính trị Nguyễn Văn
Cừ tỉnh Bắc Ninh cần tập trung thực hiện tốt
một số nội dung sau:
Thứ nhất, Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường,
quản lý các khoa, phòng thường xuyên tổ chức
hội nghị thông tin, trao đổi đầy đủ, chính xác
các thông tin về hoạt động của Đảng, Nhà nước
và tình hình địa phương. Trên cơ sở đó, cán bộ,
giảng viên chủ động tham gia phân tích, bình
luận, chia sẻ các bài viết về những thành tựu đạt
được của Nhà nước, chính quyền các cấp, chia
sẽ những gương điển hình, gương mẫu; những
việc làm hay của đảng viên, cán bộ, công chức
trong bộ máy nhà nước; kịp thời cung cấp thông
tin, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế
lực thù địch để kịp thời lựa chọn phương án đấu
tranh thích hợp và hiệu quả.
Thứ hai, khi thể hiện ý kiến, bình luận các
nội dung trên mạng xã hội, chúng ta phải đứng
trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước. Để làm được điều đó,
đội ngũ cán bộ, giảng viên cần rèn luyện nâng
cao ý thức tự học tập nhằm trang bị trình độ lý
luận chính trị; xây dựng một hệ thống tư liệu khoa
học, một nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng
đắn, cách mạng, đủ trình độ đấu tranh chống
các quan điểm sai trái, phản động của thế lực
thù địch trên mạng xã hội. Khi chia sẻ, thể hiện
ý kiến hay bình luận các thông tin trên mạng xã
hội, cán bộ, giảng viên cần thực hiện nghiêm
những quy định của Đảng, Nhà nước về công
tác bảo vệ bí mật nhà nước, chấp hành nghiêm
Luật an ninh mạng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên
nhà trường không những phải nghiêm túc thực
hiện mà còn giới thiệu, phổ biến rộng rãi đến
học viên nhằm thực hiện đúng các quy định của
Nhà nước về bảo vệ an ninh mạng.
Thứ ba, cán bộ, giảng viên phải thường
xuyên đấu tranh chống lại các luận điểm sai
trái; nâng cao trách nhiệm của mình trong việc
sử dụng mạng xã hội, tận dụng ưu điểm và hạn
chế mặt trái của mạng xã hội trong phát ngôn,
truyền dẫn thông tin; tránh chủ quan duy ý chí,
(Xem tiếp trang 53)

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Góp phần làm rõ tính sáng tạo và đổi mới
trong tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua
các tác phẩm tiêu biểu của Người
ThS. ĐẶNG HỒNG SANG
Phó Trưởng khoa Dân vận

ồ Chí Minh là một nhà
tư tưởng lỗi lạc, có
nhiều cống hiến kiệt
xuất vào kho tàng tư
tưởng - lý luận của dân tộc và
nhân loại. Qua các giai đoạn
lịch sử khác nhau, thế giới đều
thừa nhận có tư tưởng Hồ Chí
Minh và bản thân Người thực

sự là một nhà tư tưởng, nhà lý
luận vĩ đại của thời đại chúng
ta.Với mỗi người dân Việt Nam,
Chủ tịch Hồ Chí Minh không
chỉ là biểu tượng sáng ngời
về đạo đức cách mạng, tấm
gương hy sinh, hiến dâng trọn
đời cho sự nghiệp cách mạng
của Đảng, của dân tộc; Người

H

H

Một số tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh.

còn để lại cho các thế hệ mai
sau một di sản tinh thần vô
cùng quý báu, đó là tư tưởng
Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí
Minh, phong cách Hồ Chí Minh
và Thời đại Hồ Chí Minh.
Trong hệ thống tư tưởng Hồ
Chí Minh để lại cho dân tộc và
nhân loại thì tính sáng tạo và
đổi mới là một đặc điểm nổi
bật trong tư tưởng của Người.
Tầm tư tưởng sáng tạo của
Hồ Chí Minh thể hiện rõ rệt ở
những sáng tạo về chủ trương,
đường lối cách mạng mà một
trong những điểm rõ nhất là
Người đã giải quyết thành
công mối quan hệ giữa dân
tộc và giai cấp, giữa mục tiêu,
nhiệm vụ cách mạng độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam. Người còn thể hiện
những sáng tạo độc đáo của
mình trong phương pháp, biện
pháp, bước đi của cách mạng.
Để sáng tạo cái mới, không
rơi vào máy móc và giáo điều
cần phải đổi mới từ tư duy,
nhận thức tới tổ chức và hành
động. Tư tưởng đổi mới và
sáng tạo của Hồ Chí Minh hình
thành từ rất sớm, thể hiện qua
những sự kiện và tác phẩm
tiêu biểu dưới đây:
Ngay từ năm 1925, trong
“Bản án chế độ thực dân

37

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

38

mệnh”, đó là tài liệu huấn
luyện lớp cán bộ cách mạng
đầu tiên, chuẩn bị cho sự ra
đời của Đảng. Ở tác phẩm này,
Người đặt “Tư cách của người
cách mạng” lên vị trí hàng đầu,
đã hình thành những tư tưởng
về đạo đức cách mạng, về tính
triệt để, “phải làm cách mạng
cho đến nơi”, “giao quyền cho
dân chúng số nhiều”, đảm
bảo cho nhân dân thực sự
nắm quyền lực. Người đã chỉ
ra những yêu cầu, chuẩn mực
cần có của người cách mạng
và đoàn thể cách mạng, trong
đó cần phải giữ chủ nghĩa cho
vững, phải ít lòng ham muốn
về vật chất. Đó là mấu chốt
cho sự nghiệp cách mạng
thành công, không rơi vào tha
hóa, biến chất. Quan niệm đổi
mới và sáng tạo ấy của Người,
nhìn vào thực tiễn phát triển
cách mạng hiện nay vẫn còn
nguyên vẹn tính đúng đắn, thời
sự và hiện đại. Trong tác phẩm
này, khi bàn về hợp tác xã, từ
lịch sử, lý luận và thực tiễn, từ
hồi đó, Người đã hình dung hợp
tác xã như một doanh nghiệp,
có thể thuê giám đốc để điều
hành, quản lý - điều mà ngay
hiện nay, ta vẫn còn thấy hết
sức mới mẻ.
Hai mươi năm sau, kể từ khi
viết “Đường cách mệnh”, năm
1947, khi cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp vừa
bắt đầu, chúng ta vừa kháng
chiến vừa kiến quốc, Người đã
viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm
việc”, trong đó đặt vấn đề phải
thực hành dân chủ và trau dồi
đạo đức cách mạng, cải cách
tổ chức và phương pháp công
tác để khắc phục những thói

tệ quan liêu, cửa quyền, hách
dịch, xa rời quần chúng.
Ở tác phẩm đầu tiên nói về
đổi mới khi chúng ta đã có chính
quyền cách mạng này, Người
đã nói tỉ mỉ, kỹ lưỡng, thấu đáo
về 12 điều cần thiết đối với một
Đảng cách mạng chân chính,
đặc biệt là tư tưởng dựa vào
dân mà xây dựng Đảng, dựa
vào dân mà xây dựng đường
lối chính sách, giáo dục cán
bộ, uốn nắn tổ chức.
Cũng trong năm 1947,
Người còn viết tác phẩm “Đời
sống mới”, đặt vấn đề đổi mới
như một cuộc vận động văn
hóa, xây dựng đời sống văn
hóa, thực hành đời sống mới
thì phải giáo dục văn hóa cho
toàn dân.
Đáng lưu ý là ở chỗ, Người
vạch rõ những chỉ dẫn khoa
học và thực tiễn để xử lý đúng
đắn quan hệ giữa cái cũ và
cái mới một cách biện chứng,
ý thức rõ rệt những khó khăn,
phức tạp của cuộc đấu tranh
để hướng tới cái mới tiến bộ,
phát triển, xóa bỏ cái cũ đã trở
nên lạc hậu, lỗi thời.
Những chỉ dẫn sâu sắc mà
thiết thực đó của Người, đang
trở nên có giá trị rất hữu ích
cho sự nghiệp đổi mới hiện
nay của Đảng và nhân dân ta.
Người viết: “Không phải cái gì
cũ cũng bỏ hết, không phải cái
gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà
xấu thì bỏ. Cái gì cũ mà hay
thì phải phát triển thêm. Cái gì
mới mà hay thì ta phải làm...”1.
Người còn hình dung thấy
“Thói quen rất khó đổi. Cái tốt
mà lạ, người ta có thể cho là
xấu. Cái xấu mà quen người ta
cho là thường”2.
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Pháp”, một tác phẩm lý luận
mác xít có tầm cỡ, khi nói về
Nhà nước và pháp quyền,
Người đã đề cập tới một luận
điểm quan trọng: phải thay thế
việc ra các sắc lệnh bằng việc
ban hành các đạo luật. Đó là
một tư tưởng pháp quyền rất
sâu sắc của Người. Sau này,
khi chế độ dân chủ cộng hòa
ra đời, Người trực tiếp chỉ đạo
soạn thảo bản Hiến pháp đầu
tiên của Nhà nước kiểu mới ở
Việt Nam, tổ chức tổng tuyển
cử bầu ra Quốc hội. Đó là nền
móng đầu tiên mà Người xây
đắp cho nền dân chủ ở nước
ta.
Cũng trong năm 1925, khi
viết “Dự thảo điều lệ Việt Nam
thanh niên cách mạng đồng
chí hội”, Người đã trù tính rằng,
sau này khi nước nhà đã giành
được độc lập, đi vào kiến thiết
chế độ mới, nhất định chúng
ta sẽ áp dụng chính sách kinh
tế mới của Lênin. Chính sách
kinh tế mới (NEP) là cả một
cương lĩnh đổi mới chủ nghĩa
xã hội do Lênin khởi xướng.
Người có dịp quan sát, tìm
hiểu tại chỗ tầm quan trọng
của NEP đối với cuộc hồi sinh
ở nước Nga và Người đã hết
sức nhạy cảm đối với NEP, tìm
thấy ở đó những giải pháp cần
thiết cho việc tạo động lực phát
triển của chủ nghĩa xã hội. Vào
lúc đó, Đảng chưa ra đời, cách
mạng mới đang nhen nhóm
những mầm mống, hạt giống
đầu tiên, vậy mà Người đã
có những trù tính xa rộng cho
tương lai theo những tư tưởng
đổi mới, cải cách của Lênin.
Sau đó, vào năm 1927,
Người đã viết “Đường cách
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“Xây dựng đời sống mới, vì
vậy là cả một cuộc vận động
xã hội rộng lớn về văn hóa, lối
sống mà cốt lõi của nó là đạo
đức cách mạng. Nêu cao và
thực hành cần kiệm liêm chính
là nhen lửa cho đời sống mới”3.
Đến năm 1949, Người viết
tác phẩm “Dân vận”, một tác
phẩm tiêu biểu cho tư tưởng
đổi mới, tư tưởng dân chủ của
Người. Trong tác phẩm cô
đọng, hàm xúc này Người đã
biểu đạt tối đa những tư tưởng
lớn về đổi mới, cách tân của
mình, làm rõ bản chất dân chủ
của chế độ ta, nhà nước ta,
bao nhiêu lợi ích và quyền lực
đều là của dân, thuộc về dân,
quyền hành và lực lượng đều ở
trong dân, phải làm tốt công tác
vận động quần chúng, không
bỏ sót một người nào, một khả
năng nào dù là nhỏ nhất. Việc
dân vận thuộc về trách nhiệm
của toàn Đảng, của toàn xã
hội và của chính bản thân
quần chúng nhân dân. “Phải
làm dân vận với phong cách
thiết thực, dân chủ, nói và làm
đi đôi với nhau, óc nghĩ, mắt
nhìn, tai nghe, miệng nói, chân
đi, tay làm chứ không phải
quan liêu hành chính, chỉ tay
năm ngón, phải thật thà nhúng
tay vào việc. Phải sửa chữa
khuyết điểm sai lầm rất to, rất
tai hại là coi thường công tác
dân vận. Dân vận kém thì việc
gì cũng kém. Dân vận khéo thì
việc gì cũng thành công”4.
Cuối cùng là tác phẩm
“Di chúc”, Người viết từ năm
1965 cho tới khi qua đời vào
năm 1969. Di chúc là những
tổng kết và dặn dò, những trù
tính cho công việc tương lai

khi cách mạng miền Nam đã
thắng lợi, nước nhà đã thống
nhất và cùng đi lên chủ nghĩa
xã hội mà Người để lại cho
toàn Đảng, toàn dân. Di chúc
được xem như một thiết kế
chương trình hành động đổi
mới, khẳng định quyết tâm
không thay đổi về mục tiêu,
lý tưởng mà chúng ta đã lựa
chọn.
Người nhấn mạnh trong
Di chúc nhiều điều hệ trọng
mà “Trước hết, nói về Đảng...
Phải giữ gìn sự đoàn kết nhất
trí của Đảng như giữ gìn con
ngươi của mắt mình... Đảng ta
là một Đảng cầm quyền. Mỗi
đảng viên và cán bộ phải thật
sự thấm nhuần đạo đức cách
mạng, thật sự cần kiệm liêm
chính, chí công vô tư. Phải giữ
gìn Đảng ta thật trong sạch,
phải xứng đáng là người lãnh
đạo, người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân”5. Người
còn căn dặn: “Công việc đầu
tiên là công việc với con người.
Phát triển kinh tế và văn hóa,
nhằm không ngừng nâng
cao đời sống nhân dân... Bồi
dưỡng thế hệ cách mạng cho
đời sau là một việc rất quan
trọng và cần thiết”6.
Hiện nay, sự nghiệp đổi mới
của Đảng ta ngày càng đi vào
chiều sâu, không ít những vấn
đề lý luận và thực tiễn đặt ra
chưa có lời giải đáp thoả đáng;
cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư
tưởng, lý luận đang diễn ra gay
gắt và quyết liệt, các thế lực
thù địch tăng cường hoạt động
chống phá Đảng và chế độ ta
với những thủ đoạn hết sức
tinh vi, xảo quyệt. Trước sự
tác động từ nhiều phía của tình

hình trên, tuyệt đại đa số cán
bộ, đảng viên vẫn vững vàng,
kiên định với mục tiêu, lý tưởng
của Đảng. Song, vẫn còn một
bộ phận cán bộ, đảng viên và
nhân dân nhận thức về chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh còn giản đơn, chưa
thực sự dựa trên niềm tin có cơ
sở khoa học. Vì vậy, khi tiếp
nhận những thông tin ngược
chiều, phản bác, xuyên tạc chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh thì tỏ ra lúng túng,
không biết phân tích, bác bỏ
ra sao, không đủ cơ sở lý luận
và thực tiễn để tự thuyết phục
mình và thuyết phục người.
Yêu cầu của công tác đổi mới,
chỉnh đốn Đảng đã và đang
đặt ra một cách cấp thiết phải
nghiên cứu, quán triệt sâu sắc
hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh
một cách toàn diện, triệt để,
trong đó tính sáng tạo và đổi
mới có giá trị lớn lao trong di
sản của Người./.
Chú thích:
(1). Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Sự thật, H.1996, tập 5,
tr.94-95.
(2). Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Sự thật, H.1996, tập 5,
tr.107.
(3). Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Sự thật, H.1996, tập 5,
tr.110.
(4). Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Sự thật, H.1996, tập 5,
tr698-700.
(5). Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Sự thật, H.1996, tập 12,
tr.510-511.
(6). Hồ Chí Minh toàn tập,
NXB Sự thật, H.1996, tập 12,
tr.510-511.
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Tìm hiểu những nội dung cơ bản của tư tưởng
Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
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giai tầng trong xã hội, cùng có chung một truyền
thống lịch sử, một nền văn hóa, một chí hướng nên
cũng có chung một nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc trước giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước hòa
bình, phát triển, phồn vinh và thịnh vượng.
Ngay từ khi Đảng ta ra đời, nhân dân ta đã tin
tưởng, gắn bó và một lòng theo Đảng, đấu tranh
cách mạng để đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập,
tự do. Đồng thời, cũng chính nhân dân là người
đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, lựa
chọn và bầu ra các cấp chính quyền, đoàn thể từ
Trung ương đến cơ sở. Và ngay khi đất nước độc
lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan điểm:
“Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân… Phải
chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu
mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống
của dân… hết thảy những việc có thể nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được
ta đặc biệt chú ý”(1), Người đã chỉ rõ: “các cơ
quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các
làng, đều là công bộc của dân,… Việc gì lợi cho
dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta
phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính
dân thì dân mới yêu ta, kính ta”(2). Cũng theo
Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến
người dân, phải hướng vào dân, nhằm không
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân. Lợi ích của Đảng, của Nhà nước
với lợi ích của nhân dân là thống nhất. Do vậy,
những vấn đề về đường lối, chính sách, cơ chế
tổ chức có liên quan đến vận mệnh quốc gia,
cuộc sống và tương lai của đất nước, của nhân
dân rất cần có sự tham gia, đóng góp ý kiến của
nhân dân, vừa thể hiện sự tôn trọng, phát huy
dân chủ, vừa tập hợp được trí tuệ, tinh thần trách
nhiệm của nhân dân, đồng thời hạn chế những
sai lầm, khuyết điểm xảy ra.
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ư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng,
quan điểm cơ bản phản ánh sâu sắc thực
tiễn cách mạng Việt Nam, là ngọn đuốc soi
đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của
Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng của Người đã trở
thành tài sản tinh thần vô giá, chứa đựng nhiều
nội dung cốt lõi, cơ bản của cách mạng Việt Nam,
trong đó tư tưởng về xây dựng ý thức tôn trọng
nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống
nhân dân, là một bộ phận hết sức quan trọng. Với
nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, sức mạnh của
nhân dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước theo
tinh thần “dân là gốc của nước”, “cách mạng là sự
nghiệp của quần chúng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh tin
tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân, tôn
trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân,
vì nhân dân tận tâm, tận lực phục vụ và trở thành
nguyên tắc tối cao, có sự nhất quán trong tư tưởng
và hành động của Người.
Bài viết, xin được trao đổi, tìm hiểu về tư tưởng
“xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân
chủ, chăm lo đời sống nhân dân” của Chủ tịch Hồ
Chí Minh ở một số khía cạnh sau:
Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng
và tôn trọng nhân dân.
Nhân dân là chủ thể sáng tạo và quyết định sự
phát triển của lịch sử. Cuộc đấu tranh cách mạng,
giải phóng đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của
Đảng cũng như trong xây dựng, bảo vệ và phát
triển đất nước là minh chứng sống động, khẳng
định vị trí, vai trò quan trọng và to lớn của nhân
dân. Trong di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại có
rất nhiều bài nói, bài viết căn dặn cán bộ, đảng
viên phải yêu thương, tôn trọng và gắn bó mật thiết
với nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác dân
vận để tạo nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc trong quá trình cách mạng. Nhân dân
trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là tất cả các
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mới, xây dựng là trách nhiệm của dân… Nói tóm lại,
quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”(6). Người
còn chỉ rõ dân chủ là phương pháp chứ không phải
là những thủ thuật chính trị, mỗi cơ quan, đơn vị từ
Trung ương tới địa phương, cơ sở phải ra sức thực
hành dân chủ, tôn trọng và phát huy dân chủ, theo
Người “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”, góp phần tạo nên
động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Người yêu cầu “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với
dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với
dân đặt ra kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh
địa phương”(7). Sau khi dân đã biết, đã hiểu, đã
được bàn bạc, thì nhiệm vụ của cán bộ là động viên
và tổ chức cho toàn dân thực hiện. Trong triển khai
thực hiện, phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến
khích dân nhân dân tự giác tham gia. Cuối cùng là
mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương, cơ sở khi thi hành
xong phải cùng với nhân dân kiểm tra lại công việc,
rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng, để giúp
tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ khác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực của tinh
thần dân chủ, phát huy dân chủ và luôn mong
muốn mọi người dân giúp đỡ, đôn đốc, kiểm soát
và phê bình để cán bộ, đảng viên làm tròn nhiệm
vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
Người thường xuyên kêu gọi nhân dân giám sát
công việc của Chính phủ từ Trung ương đến cơ
sở. Người nói: “Từ ngày thành lập Chính phủ,
trong nhân viên có nhiều khuyết điểm. Có người
làm quan cách mạng, chợ đỏ, chợ đen, khinh dân,
mưu vinh thân, phì gia.... Xin đồng bào hãy phê
bình giúp đỡ, giám sát công việc Chính phủ. Còn
những việc làm, mà chưa làm được thì xin đồng
bào nguyên lượng”(8).
Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật
thiết và chăm lo đời sống nhân dân.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vì con
người, do con người, trước hết là vì dân và do dân.
Người đã nói “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”(9). Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm
lo cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, đồng
thời quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ
của nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời
không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không
gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân...
Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đều cân nhắc cẩn trọng
giữa lợi ích và trách nhiệm, quyền hạn và bổn
phận của mỗi người dân để khơi dậy và phát huy
được sức mạnh của nhân dân. Người nhấn mạnh:
“Nhiệm vụ của Chính quyền ta và đoàn thể ta
là phụng sự nhân dân. Nghĩa là làm đầy tớ cho
dân”(3), mỗi cán bộ, đảng viên “Phải đặt lợi ích
dân chúng lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi
dân, hiểu biết dân, học hỏi dân. Phải thật thà thực
hành phê bình và tự phê bình. Phải làm kiểu mẫu:
Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”(4). Đồng
thời, trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn,
phải có chủ trương, đường lối và chính sách đúng;
phải có biện pháp đúng, để “vận động tất cả lực
lượng của mỗi một người dân không để sót một
người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để
thực hành những công việc nên làm, những công
việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”(5).
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch
Hồ Chí Minh không chỉ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng
viên phải tin tưởng và tôn trọng nhân dân, vì nhân
dân phục vụ, mà Người còn mong muốn, nhắn nhủ
nhân dân phải sáng suốt lựa chọn cán bộ, đảng
viên xứng đáng đại diện cho quyền lợi của mình.
Luôn thống nhất giữa nói đi đôi với làm, Chủ tịch
Hồ Chí Minh là người thực hành đường lối cách
mạng vì nhân dân sâu sắc nhất, triệt để nhất; đồng
thời, là tấm gương sáng về tinh thần lắng nghe, tôn
trọng ý kiến của nhân dân và phát huy dân chủ
trong mọi hoàn cảnh.
Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phát huy
dân chủ và thực hành dân chủ.
Với tư tưởng tôn trọng tinh thần dân chủ, Chủ
tịch Hồ Chí Minh coi dân chủ là vốn quý nhất để
nhân dân thực hành dân chủ, là “chìa khóa vạn
năng” để giải quyết mọi khó khăn.
Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là
lấy dân làm gốc, nghĩa là dân là chủ và dân phải
làm chủ, đồng thời dân phải có nghĩa vụ làm tròn
bổn phận công dân. Bản chất dân chủ là quyền làm
người, do vậy để nhân dân có điều kiện đóng góp
và tham gia vào việc thực hiện chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước với tư cách
là người chủ thực sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu
phải thực hiện một nền dân chủ của nhân dân, đảm
bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân;
đồng thời, cũng phải đề ra quyền lợi và nghĩa vụ
rõ ràng để nhân dân làm đúng theo Hiến pháp và
pháp luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh 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
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Thứ hai, đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng
đầu cơ quan:
Chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo, trong xây
dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan;
xây dựng khối đoàn kết cơ quan, huy động toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình, trách
nhiệm tham gia thực hiện hoàn thành các nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Tỉnh ủy, UBND
tỉnh giao. Thực hiện nói đi đôi với làm, tạo uy tín,
niềm tin với cán bộ, đảng viên trong cơ quan và
học viên. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa
học, dân chủ, sáng tạo. Nghiêm khắc với bản thân,
kiên quyết chống mọi biểu hiện chuyên quyền,
độc đoán, quan liêu, xa rời quần chúng, thờ ơ, vô
cảm trước khó khăn của nhân dân.
Nghiêm túc thực hiện việc “cán bộ chủ chốt
và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp
xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân” theo quy
định; chủ động thường xuyên trao đổi, nắm bắt
tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên
chức trong cơ quan và học viên; có các biện pháp
giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nảy sinh,
không để bức xúc, tồn đọng kéo dài.
Thứ ba, đối với cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức:
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên
trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực,
uy tín; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ.
Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện
nhiệm vụ, trong quan hệ với học viên, với nhân
dân. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham
nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà và các biểu
hiện tiêu cực khác…
Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW
ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về “Những điều đảng viên không
được làm”, Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012
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 ngày 19/12/2016 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”, Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 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”. Trong đó, mỗi
cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện,
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vụ lợi ích của nhân dân”(10). Người hết sức quan
tâm đến đời sống nhân dân về mọi mặt, vì rằng cái
đích cuối cùng của cuộc kháng chiến, đấu tranh
giành độc lập cho đất nước, cho dân tộc phải là
giúp cho nhân dân được tự do, được ấm no, hạnh
phúc. Người nhấn mạnh “Chúng ta tranh 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”(11).
Suốt cuộc đời Người đều hết lòng, hết sức
phụng sự Tổ quốc và nhân dân, không ham danh
lợi với một lối sống giản dị, khiêm nhường. Người
không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là tấm gương
mẫu mực về đạo đức và phong cách của người
cộng sản để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.
Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019
“Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy
dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những năm
tiếp theo, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm
vụ, giải pháp cụ thể như sau:
Thứ nhất, đối với Đảng ủy, các chi bộ và các tổ
chức đoàn thể:
Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ, đoàn thể triển
khai, quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường
lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
"dân làm gốc"; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức thực
hiện hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên chăm lo,
không ngừng quan tâm nâng cao đời sống của toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
trong cơ quan, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng
đầu, tạo động lực để toàn thể cán bộ, viên chức và
người lao động đoàn kết, thực hiện hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết
định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ
Chính trị khóa XI “về việc ban hành Quy chế giám
sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định
số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị
quy định “về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định 124QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư khóa XII
về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc
tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người
đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
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tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn
sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của
Đảng, Nhà nước và của nhân dân; nêu cao tinh
thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phục
vụ học viên, phục vụ nhân dân với thái độ công
tâm, khách quan trung thực, thẳng thắn; gương
mẫu chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
nơi cư trú.
Tấm gương vì dân, vì nước, yêu thương và gắn
bó, tôn trọng Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh
là kiểu mẫu về đạo đức cách mạng, phong cách
của người cộng sản. Thấm nhuần tư tưởng của
Người về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân,
trong lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng, phát
triển đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước không
ngừng đổi mới phong cách, phương thức lãnh
đạo, quản lý, hướng tới người dân và cơ sở. Đảng
đề ra phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra. Tổ chức Đảng, chính quyền, cán
bộ lãnh đạo, quản lý phải thật sự tin dân, hiểu
dân, gần dân, bàn bạc với dân và vì dân. Đồng
thời, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ
trương, chính sách phát huy nhân tố con người
thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo, dạy
nghề, nhằm phát triển thể lực, tri thức, tay nghề;
tính năng động và sức sáng tạo của con người...

Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi nước ta
bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, để đưa nước
ta ngày càng phát triển thì phát huy nguồn lực
của nhân dân càng trở nên quan trọng hơn bao
giờ hết. Chính vì thế, Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới phải luôn
luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích
của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò
làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và
mọi nguồn lực của nhân dân”(12), nhằm thắng lợi
mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh./.
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.51-52.
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.432
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.434.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.233.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5. tr.75.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t4, tr.187.
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.453.
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t4, tr.175.
(12) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,
2016, tr.69.

Hoàn thiện quy trình quản lý...
(Tiếp theo trang 32)

Cừ tỉnh Bắc Ninh có hiệu quả thiết thực, theo tôi
cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, Trường cần bám sát các văn bản hiện
hành quy định của Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công
tác Quản lý đào tạo nói chung, công tác quản lý
đào tạo TC LLCT-HC nói riêng.
Hai là, Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Trường cần
lãnh, chỉ đạo các bộ phận tham mưu, giúp việc
cụ thể hóa các quy định của Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo
về công tác Quản lý đào tạo nói chung, công tác
quản lý đào tạo TC LLCT-HC nói riêng vào điều
kiện thực tế của Trường.
Ba là, Quy trình quản lý đào tạo TC LLCT-

HC ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc
Ninh sau khi được ban hành cần được chuyển
giao cho các đơn vị khoa, phòng của Trường để
tổ chức, thực hiện.
Tóm lại, công tác quản lý đào tạo vừa là
nhiệm vụ, vừa có ý nghĩa rất quan trọng đối với
công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị
tỉnh, thành phố. Đối với Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, việc xây dựng được một
quy trình để hướng dẫn thực hiện các quy định
trong quy chế quản lý đào tạo là một vấn đề
hoàn toàn mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn
của nhà trường và yêu cầu của công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước./.
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Học tập và rèn luyện phong cách, tác phong làm việc
tập thể, dân chủ, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao
của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh
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nhân dân, ngày càng củng cố vững chắc lòng tin
của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
Xây dựng và đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng, phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo,
quản lý là việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng
ta quan tâm ngay từ khi thành lập Đảng và trong
suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Vấn đề rèn
luyện phong cách, tác phong làm việc dân chủ,
tập thể, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn có ý
nghĩa rất quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng.
Sức mạnh trí tuệ của Đảng, khả năng thực thi của
chính sách Nhà nước đều bắt nguồn từ tập thể và
toàn thể quần chúng nhân dân. Uy tín, sức mạnh
của Đảng và của Nhà nước phần lớn phụ thuộc
vào phong cách, tác phong làm việc của cán bộ
lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức đảng, chính
quyền, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước. Những
yêu cầu về phong cách, tác phong làm việc dân
chủ, tập thể, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm
cao Bác Hồ đã nêu ra, vẫn còn nguyên giá trị và
mang tính thời sự giai đoạn hiện nay khi Đảng
ta đang tổ chức 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, Chuyên đề năm 2018
“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của
người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý
thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm
lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo Bác Hồ, để rèn luyện phong cách, tác
phong làm việc dân chủ, tập thể, quyết đoán và
tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ lãnh đạo,
quản lý phải thực hiện tốt những yêu cầu sau đây:
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hủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng
dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người
đã có những đóng góp rất đặc sắc vào tư
tưởng lý luận về phong cách, tác phong làm
việc mácxít góp phần phát triển, hoàn thiện lý luận
về phong cách, tác phong làm việc mácxít phù hợp
với Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh, trong suốt
cuộc đời hoạt động cách mạng, là người đứng đầu
Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước dân chủ,
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời
về phong cách, tác phong làm việc tập thể, dân
chủ, tôn trọng, lắng nghe quần chúng nhân dân,
quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân trước
tập thể, trước quốc dân, đồng bào, kịp thời đưa ra
những quyết định đúng đắn trong những giờ phút
trọng đại của lịch sử dân tộc.
Phong cách, tác phong làm việc tập thể, dân
chủ, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao là
phong cách, tác phong lấy hành động làm trung
tâm - Nhân tố quan trọng để người cán bộ lãnh
đạo, quản lý nhận biết về bản chất của hiện tượng
hay quá trình cụ thể, thấu hiểu các nhu cầu,
nguyện vọng và dự báo các xu thế vận động, phát
triển của cá nhân, tập thể, cơ quan, tổ chức…, góp
phần tạo nên tầm nhìn xa, đồng bộ và bao quát
toàn hệ thống. Là phong cách, tác phong có tác
dụng nêu gương, đề cao trách nhiệm cá nhân và
củng cố tầm ảnh hưởng đối với cán bộ, đảng viên
và quần chúng; giúp người cán bộ lãnh đạo, quản
lý điều hành, điều phối, gắn kết các cá nhân, đơn
vị trong một thể thống nhất của tổ chức; đồng thời,
tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên
trong tập thể nỗ lực hành động hướng tới mục tiêu
chung; giúp thu hút, quy tụ các lực lượng, các tài
năng đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, tổ
chức nói riêng và đất nước nói chung; tăng cường
xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cơ quan, tổ chức và
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là công bộc của
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cầu thị, chịu khó sửa đổi theo những ý kiến đóng
góp hợp lý của cấp dưới, của quần chúng; riêng
đối với những ý kiến không chính xác thì phải chỉ
rõ và thuyết phục cho họ hiểu. Đối với cấp dưới,
với quần chúng phải tình cảm chân thành, khoan
dung, độ lượng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý tuyệt đối
không được cho mình là lãnh đạo, quản lý mà lên
lớp trách móc hay to tiếng, quát nạt, tùy ý chụp
mũ đối với những ý kiến bất đồng và những sai sót
thông thường của cấp dưới và của quần chúng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ lãnh
đạo, quản lý phải rèn luyện phong cách làm việc
dân chủ, thảo luận, bàn bạc cùng đồng nghiệp và
quần chúng, nhưng làm việc phải có nguyên tắc,
có mục đích rõ ràng, tập trung, tiết kiệm, hiệu quả:
“Đích nghĩa là nhằm vào đó mà bắn. Nhiều đích
quá thì loạn mắt, không bắn trúng đích nào”(5).
Đặc biệt trong việc tổ chức những cuộc họp hiện
nay, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải xác định
mục đích, yêu cầu rõ ràng trong tổ chức những
cuộc họp, hội họp phải tập trung, tiết kiệm, hiệu
quả, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đặc
biệt là công nghệ thông tin trong việc trao đổi các
tài liệu, văn bản, thông tin, đảm bảo cuộc họp tiến
hành đúng giờ, trong không khí vui vẻ, bàn thẳng
vào thực tế công việc và đạt được sự thống nhất
cao trong việc đề ra kế hoạch hành động cho tập
thể mà mình lãnh đạo, quản lý; thuyết phục quần
chúng tin tưởng thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tránh tổ chức những cuộc họp kéo dài, nặng về
hình thức, với những phát biểu vòng vo, hời hợt,
chương trình nghị sự chuẩn bị không tốt thiếu
thông tin và lãng phí.
Thứ hai, phải thường xuyên thực hành dân
chủ, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung
dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;
phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh
của tập thể.
Phong cách, tác phong làm việc tập thể, dân
chủ là một đặc trưng trong tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hành dân chủ,
gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, giữ gìn sự đoàn
kết, thống nhất, phát huy sức mạnh của tập thể là
phương châm chỉ đạo, suy nghĩ và hành động của
Người. Người khẳng định: “Để làm cho Đảng mạnh,
thì phải mở rộng dân chủ”(6). Trong di chúc Người
căn dặn: “Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng
rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê
bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự
đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng
chí thương yêu lẫn nhau”(7). Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Thứ nhất, phải luôn gắn bó với tập thể, đặt
mình trong tập thể, tôn trọng và lắng nghe ý
kiến của tập thể.
Người cán bộ lãnh đạo, quản lý bao giờ cũng
gắn với tổ chức, nằm trong tổ chức và là những
người có trọng trách trong một tập thể. Không có
người lãnh đạo, quản lý đứng ngoài hay đứng trên
tập thể. Tập thể là lý do tồn tại của người lãnh đạo,
quản lý. Trong bài viết “Xây dựng những con người
của Chủ nghĩa xã hội” in trên báo Nhân dân, ngày
25/3/1961, Bác viết: “Chúng ta phải làm đúng lời
dạy của Lênin vĩ đại: Giữ gìn sự thống nhất của
Đảng như con ngươi của mắt. Phải hết lòng tôn
trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối
không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn
tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”(1).
Trong thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm
gương mẫu mực, mặc dù là người lãnh đạo nhưng
không bao giờ Người đặt mình cao hơn tổ chức, ở
ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức. Bác Hồ
luôn đặt mình trong tổ chức, luôn tôn trọng tập thể,
đi sâu, đi sát, nắm việc, nắm người, nắm tình hình
cụ thể, để chỉ đạo kịp thời, sử dụng bộ máy, sử
dụng những người cộng sự, những cơ quan giúp
việc để nắm được những thông tin cần thiết, chính
xác; xem xét, đối chiếu, so sánh, sàng lọc những
ý kiến khác nhau, loại bỏ những thông tin sai lệch,
những báo cáo và những phản ánh lựa chiều thiếu
trung thực để lựa chọn ý kiến đúng. Trước khi dưa
ra quyết sách lãnh đạo, Bác luôn luôn tranh thủ
bàn bạc với tập thể Bộ Chính trị, Trung ương Đảng,
Chính phủ và Quốc hội, thậm chí khi cần thiết, Bác
triệu tập cả Hội nghị chính trị đặc biệt để xin ý kiến
các đại biểu quốc dân. Chẳng hạn như: khi bàn về
cách làm và xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” với
một số cán bộ, Người nói: “Bác muốn bàn luận dân
chủ, các chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi, nhất
trí rồi về làm mới tốt được. Không nên: Bác nói gì,
các chú cứ ghi vào sổ mà trong bụng thì chưa thật
rõ, rồi các chú không làm, hay làm một cách qua
loa”(2). Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần phê phán
“bệnh hữu danh vô thực”; “Làm việc không thiết
thực, không từ chỗ gốc, chỗ chính, không từ dưới
làm lên. Làm cho có chuyện, làm lấy rồi”(3). Đặt
mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể là
để tu dưỡng, rèn luyện mình ngày càng hoàn thiện
hơn, Theo Bác: “Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu
điểm, khuyết điểm của mình, muốn biết công tác
của mình tốt hay xấu, không gì bằng khuyên cán
bộ mình mạnh bạo đề ra ý kiến và phê bình”(4).
Đối với tự mình, phải khiêm tốn lắng nghe, thực sự
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chỉ xem xét được một mặt hay nhiều mặt của một
vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả
mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều
người, nhiều người thì nhiều kinh nghiệm”(11).
Muốn phát huy sức mạnh của tập thể người cán
bộ lãnh đạo, quản lý phải luôn tạo ra không khí sôi
nổi, phấn khởi, hăng hái và sáng tạo, Người từng
nói: “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất
quan hệ với nhau”(12).
Thứ ba, phải xem xét hoàn cảnh kỹ càng; quyết
đoán, dũng cảm, nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý có tinh thần tập thể và
phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng, lắng nghe,
phát huy trí tuệ tập thể, nhưng lại không có tính
quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm cá nhân
trước tập thể, thì không thể có những quyết định
kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc. Theo Chủ tịch
Hồ Chí Minh: Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thường
xuyên tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cụ thể các
công việc, phải “Xem xét hoàn cảnh kỹ càng;
quyết đoán, dũng cảm; phục tùng đoàn thể”(13),
“phải đi tận nơi, xem tận chỗ”; “Cách làm việc, phải
siêng năng, có ngăn nắp, có tinh thần phụ trách,
đã làm việc gì, thì làm cho kỳ được, làm đến nơi
đến chốn. Chớ làm dối”(14). Trong xem xét hoàn
cảnh, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải biết lắng
nghe các ý kiến khác nhau, biết phát hiện vấn đề,
có nhạy cảm cao về thông tin, phải nhanh chóng
phân tích xử lý thông tin, phải có tầm nhìn xa, trông
rộng, nhận thức rõ cơ hội, thách thức, điểm mạnh,
điểm yếu; phải có phán đoán chính xác, xác định
đúng mục tiêu; biết so sánh các phương án khác
nhau để lựa chọn phương án tối ưu; đồng thời phải
khắc phục được một số trở ngại về tâm lý trong tình
huống cần có quyết sách như: quá cầu toàn, lo sợ
trong quyết sách có chỗ chưa thỏa đáng, hoặc sợ
phải gánh vác trách nhiệm, sợ thất bại, nên không
dám hạ quyết tâm “làm cho kỳ được, làm đến nơi
đến chốn”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh người cán
bộ lãnh đạo, quản lý “Phải có tinh thần mạnh dạn,
dám nghĩ dám làm”(15), Trong thời điểm cần quyết
định hành động mà chưa thống nhất ý kiến trong
tập thể, thì người cán bộ lãnh đạo, quản lý phải
quyết đoán đưa ra quyết định. Tuy nhiên, quyết
đoán nhưng tránh việc không tìm hiểu tình hình
đã vội vàng ra quyết định. Quyết đoán phải trên
cơ sở nắm vững hiện thực khách quan; cần khắc
phục triệt để lối tư duy chủ quan, duy ý chí, áp đặt
khi đề ra đường lối, chính sách và cả những chủ
trương, biện pháp cụ thể. Phải nắm vững lý luận,
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còn đề cập tới tầm quan trọng của nguyên tắc tập
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Người khẳng định: “Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá
nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá
nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung… Lãnh đạo
mà không tập thể thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc
đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. Phụ trách
không có cá nhân thì sẽ đi đến tệ bừa bãi, lộn xộn,
vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể
lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn
đi đôi với nhau”(8). Nếu trong một tập thể người cán
bộ lãnh đạo, quản lý có phong cách, tác phong làm
việc thiếu hoặc mất dân chủ, thì không thể có sự
đoàn kết, thống nhất và các quyết định đưa ra không
phải là sản phẩm trí tuệ tập thể. Đó là “mảnh đất
mầu mỡ” để những kẻ cơ hội, thoái hóa, biến chất lợi
dụng danh nghĩa tập thể, thực hiện những mưu đồ
cá nhân. Mất dân chủ trong phong cách, tác phong
làm việc của người cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ dẫn
đến mất dân chủ trong Đảng, không tôn trọng quyền
làm chủ của quần chúng nhân dân, cấp trên và cấp
dưới cách biệt nhau, quần chúng xa rời cán bộ, đảng
viên và tất yếu là làm mất niềm tin của quần chúng
nhân dân với Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng:
Có dân chủ, bàn bạc tập thể mới cùng thông suốt,
nhất trí, mới cùng quyết tâm thực hiện, tránh được
“trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Sở dĩ xảy ra mất
đoàn kết vì người đứng đầu ở nơi đó còn chuyên
quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, trong hội nghị
thì mọi người miễn cưỡng đồng tình, sau hội nghị
nếu đã không thông thì sẽ không quyết tâm thực
hiện. Vì vậy, “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả
đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình... có phát huy
dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả
lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”(9);
“thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có
thể giải quyết mọi khó khăn”(10). Bản thân Người là
tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ. Trong
công tác lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Người luôn
có ý thức sử dụng sức mạnh tổng hợp của nhiều
cơ quan, nhiều tổ chức, sức mạnh tập thể và sức
mạnh tổng hợp của quần chúng, nhân dân. Trước
khi quyết định một công việc hệ trọng, Người đều
hỏi lại cẩn thận và chu đáo các cán bộ tham mưu,
giúp việc, tất cả những ai đã được Bác giao việc đều
thấy rõ điều đó.
Người yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý phải
biết cách tập hợp được tài năng, trí tuệ của nhiều
người, của tập thể để phấn đấu cho mục tiêu
chung: “Một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù
nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy,

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

H

những quy luật khách quan, nâng cao năng lực vận
dụng sáng tạo quy luật vào thực tiễn của từng địa
phương, từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động. Phải
nắm bắt thực tiễn vốn rất phong phú, sinh động,
am hiểu thực tiễn một cách cặn kẽ, thì mới có thể
vận dụng thành công lý luận vào thực tiễn đời sống
và công việc. Phải có tần nhìn xa, trông rộng, luôn
luôn đổi mới, phải nhận định đúng thời cơ và biết
chớp thời cơ hành động, không chấp nhận tư duy
“lối mòn”, kinh nghiệm chủ nghĩa, mà phải luôn cải
tiến để ngày càng tốt hơn. Kết hợp hài hòa giữa
nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục
tình trạng dựa dẫm, ỷ vào tập thể hoặc trốn tránh
trách nhiệm làm suy yếu bộ máy lãnh đạo, quản lý.
Phải bỏ lối làm việc theo kiểu “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ
tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước
mắt, có lợi cho mình; lối làm việc này không chỉ cần
được phê phán mạnh mẽ mà còn phải bị loại bỏ
khỏi hoạt động lãnh đạo, quản lý.
Sức mạnh trí tuệ và uy tín của người cán bộ lãnh
đạo, quản lý không chỉ là những điều họ tự nghĩ
ra, tự làm lấy, càng không phải là những điều tự
phong cho mình, mà là việc họ biết phát huy và
tổng hợp được trí tuệ của tập thể, của quần chúng.
Sự tổng hợp đó được nâng cao, được biến đổi về
chất bởi phẩm chất đạo đức, tài năng và trí tuệ, tính
quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao của người
cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong mọi thời kỳ cách
mạng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người giữ
trọng trách trước Đảng, trước nhân dân, phải luôn
rèn luyện bản lĩnh cách mạng và phong cách, tác
phong làm việc đảm bảo sự thống nhất giữa cách
làm việc tập thể, dân chủ với tính quyết đoán và tinh
thần trách nhiệm cá nhân cao trước tập thể. Những
hiện tượng coi thường tập thể, hoặc dựa dẫm, ỷ lại
vào tập thể, không dám quyết đoán, không nêu cao
trách nhiệm cá nhân, đều là những hiện tượng làm
trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước.
Phong cách, tác phong làm việc Hồ Chí Minh là
tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng, của dân
tộc. Học tập và rèn luyện làm theo phong cách,
tác phong làm việc dân chủ, tập thể, quyết đoán
và tinh thần trách nhiệm cao của Người, là một quá
trình tạo ra những chuẩn giá trị phù hợp với tiến
trình xây dựng đất nước theo định hướng xã hội
chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam; là yêu cầu, trách nhiệm, nhưng đồng
thời cũng là tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý ở mọi thời kỳ cách mạng,

đặc biệt là giai đoạn hiện nay khi Đảng ta đang
tổ chức quán triệt, 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; giúp từng cán bộ lãnh
đạo, quản lý khắc phục được những hạn chế, yếu
kém trong công tác và cuộc sống đời thường để
ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần thực hiện có
hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm,
không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách
mạng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân;
để thực sự trở thành một “đầy tớ”, một “công bộc”
tốt của nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ, tự mình
nêu gương sáng, góp phần xây dựng mối quan hệ
tốt đẹp giữa Đảng và nhân dân; ngày càng củng
cố vững chắc lòng tin nơi nhân dân với Đảng và
Nhà nước, để thêm tự hào về bản thân, về Đảng ta
và sự nghiệp cách mạng./.
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.311
(2) Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, tập 10, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.191.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị
quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 297.
(4) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội,1995, tr. 280.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.285.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.241.
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 622
(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.505
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1 Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.20
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15 Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.325
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.504
(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.244
(13)Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.260
(14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2011, tr117
(15) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập13, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.340
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Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ,
đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
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trong mỗi con người, mỗi cán bộ, đảng viên, khi
trong họ còn tồn tại những mầm mống, làm nảy
sinh những mặt tiêu cực, mà mặt tiêu cực dần dần
lấn át, chiếm ưu thế so với mặt tích cực; khi mặt
tiêu cực chiến thắng thì người cán bộ, đảng viên
bước vào giai đoạn suy thoái về phẩm chất, đạo
đức, lối sống.
Một trong những nguyên nhân làm nảy sinh
mặt tiêu cực là do chủ nghĩa cá nhân. Bản thân
chủ nghĩa cá nhân khi gặp những điều kiện thuận
lợi cả về khách quan lẫn chủ quan thì nó “ngóc
đầu dậy” sinh sôi, nảy nở và phát triển thành các
mặt tiêu cực. Đây là nguồn gốc của những “căn
bệnh” làm “hư hỏng” đội ngũ cán bộ, đảng viên,
làm tha hóa Đảng, làm cho Đảng mất dần tính
cách mạng, tính trí tuệ, tính đạo đức, tính nhân
dân… Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng hiện
nay chưa tạo được cơ chế kiểm tra giám sát chặt
chẽ, nên chưa tạo ra môi trường chính trị thuần
khiết và cơ chế hoạt động chặt chẽ. Do vậy những
người thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu “tận tụy”,
thiếu trung thành với nhiệm vụ, với Chính phủ, với
nhân dân… sẽ có cơ hội nắm giữ các vị trí lãnh
đạo của chính quyền, những người cơ hội, thực
dụng có điều kiện xa hoa, lãng phí, đục khoét tài
sản công, biến tài sản công thành tài sản tư, lợi
dụng chức quyền để tham ô, “hủ hóa”, “lên mặt
làm quan cách mạng hoặc là độc hành, độc đoán,
hoặc là dĩ công vi tư”(3). Trong “Thư gửi Ủy ban
nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Hồ Chí
Minh đã chỉ ra 6 lỗi lầm chính của cán bộ là: trái
phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo.
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những biểu hiện xa lạ của
một số cán bộ có chức, trong khi nước nhà còn
rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đó là: “Ăn muốn
cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa
xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy
ở đâu ra? Thậm chí lấy của công dùng vào việc
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hòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên
là vấn đề sống còn đối với Đảng, chế độ xã
hội chủ nghĩa. Tìm các giải pháp khắc phục vấn đề
này là điều vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài.
1. Quan niệm Hồ Chí Minh về “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” và phòng, chống “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”.
Thuật ngữ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ
thực sự xuất hiện gần đây sau chiến lược “diễn
biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống các
nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh
hướng tiến bộ không theo quỹ đạo của chủ nghĩa
tư bản. Lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định
trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đó là: “Trong
nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ
nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có
những diễn biến phức tạp”(1). Đại hội lần thứ XII
tiếp tục chỉ rõ hơn nguyên nhân và đối tượng chịu
ảnh hưởng của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó
là: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức”(2). Tuy nhiên, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa” đã được Hồ Chí Minh đề phòng
ngay từ những ngày đầu xây dựng nhà nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa, nhưng dưới hình thức thể
hiện là suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống
của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Với cách
nhìn biện chứng duy vật, trên bình diện của sự
thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Hồ
Chí Minh đã phân tích, luận giải khá đầy đủ về suy
thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống ở một bộ
phận cán bộ, đảng viên.
Theo Hồ Chí Minh, sự suy thoái về phẩm chất,
đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên
là một hiện tượng trong đời sống xã hội, nó xảy ra
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tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn
và đẩy lùi những biểu hiện TBD, TCH trong nội
bộ đảng và trong từng cán bộ đảng viên. Văn kiện
Đại hội XII xác định: “Chú trọng xây dựng Đảng
về chính trị”(15), tập trung thực hiện mục tiêu: Xây
dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị,
tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh
công tác xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa cầm
quyền trong Đảng, xây dựng văn hóa lãnh đạo,
cầm quyền và nâng cao năng lực cầm quyền của
Đảng. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt nguyên tắc
tập trung dân chủ; xây dựng và thực hiện văn hóa
tự phê bình và phê bình trong tình hình mới.
Hai là, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi
trọng công tác bảo vệ nội bộ. Văn kiện Đại hội XII
của Đảng đã đề cập việc đổi mới mạnh mẽ công
tác cán bộ, góp phần thiết thực phòng, chống
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biêt là đội
ngũ cán bộ, quản lý, đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán
bộ chiến lược. Vì đây là đội ngũ cán bộ đứng đầu
cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, là người
chịu trách nhiệm cao nhất trước cấp trên việc lãnh
đạo, quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch,
vững mạnh, giáo dục và rèn luyện cán bộ, nhân
viên thuộc thẩm quyền. Theo đó, cần “tập trung
xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ
cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ”(16). Đối với công tác bảo vệ
nội bộ phải gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn
đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện cục bộ,
bè phái, “lợi ích nhóm”, xử lý nghiêm các cán bộ,
đảng viên vi phạm các quuy định của Đảng, đấu
tranh chống có hiệu quả với âm mưu và hoạt động
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Ba là, đổi mới công tác tư tưởng, lý luận. Theo
đó, Đảng ta xác định vai trò của công tác tư tưởng,
lý luận đối với việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”: “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán
bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình
trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối
sống; ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”(6).
Bốn là, đẩy mạnh việc tự tu dưỡng, rèn luyện
của cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc tự tu dưỡng,
rèn luyện của cán bộ, đảng viên, Đại hội XII chú
trọng đến việc: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cơ hội, thực
dụng”(7). Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp
tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo

H

H

tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông ủy viên đi
xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô các cậu ủy
viên, cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những
hao phí đó, ai phải chịu?”(4).
Như vậy, quá trình xuất hiện các dấu hiệu suy
thoái - căn nguyên của các biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” bên trong mỗi cán bộ,
đảng viên xuất hiện khi đạo đức cách mạng của
người cán bộ, đảng viên bị lấn át, bị phai mờ và “tự
chuyển hóa” là sự nối tiếp của quá trình “tự diễn
biến” nhưng ở cấp độ cao hơn. Trong tác phẩm
“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch đạo
đức cá nhân”, Hồ Chí Minh đã chỉ ra quá trình
chủ nghĩa cá nhân phát triển và “đẻ ra” những mặt
tiêu cực dẫn tới xuất hiện các biểu hiện sự suy
thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, ở một bộ
phận cán bộ, đảng viên: “Do cá nhân chủ nghĩa
mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ
hóa lãng phí, xa hoa… tham danh trục lợi, thích địa
vị quyền hành… tự cao, tự đại, coi thường tập thể,
xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền…
mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức kỷ luật, kém tinh
thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại
đến lợi ích của cách mạng của nhân dân”(5).
Tựu trung lại, chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc
sâu xa của sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối
sống, ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cuộc đấu
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đồng thời với đấu
tranh chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức,
lối sống, ở một bộ phận cán bộ, đảng viên phải
triệt để, nhiều biện pháp đồng bộ và lâu dài phức
tạp. Bên cạnh đó, phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích
chính đáng của cá nhân với lợi ích của tập thể;
chăm lo đến lợi ích của cá nhân, chú trọng xây
dựng tính tập thể, tính cộng đồng; tạo điều kiện để
cán bộ, đảng viên phát triển đời sống vật chất, tinh
thần phù hợp với thực tiễn, bảo đảm cho họ được
thụ hưởng kết quả của công cuộc đổi mới.
2. Giải pháp chủ yếu phòng, chống “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay.
Đảng ta xác định phải kiên quyết đấu tranh
“ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là
công việc cấp bách và phải được tiến hành thường
xuyên trong từng tổ chức đảng, ở mỗi cán bộ, đảng
viên. Trong điều kiện hiện nay, để đạt được mục
tiêu trên, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
trong sạch, vững mạnh, ngăn ngừa suy thoái về
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đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biết tự đánh giá
bản thân để lựa chọn con đường, biện pháp rèn
luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự
phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần
chúng, cấp trên, cấp dưới và đồng cấp về bản
thân mình. Tích cực chủ động, phát huy ưu điểm,
khắc phục sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để
không ngừng tự hoàn thiện bản thân… Đối với cấp
ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu tổ chức các cấp
cần xây dựng và thực hiện tốt các quy định để
phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm
chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề
lối công tác của cán bộ, đảng viên.
Năm là, quan tâm đến đời sống và lợi ích chính
đáng của cán bộ, đảng viên. Hiện nay, trong điều
kiện Đảng cầm quyền, đảng viên là cán bộ, công
chức nhà nước có điều kiện chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần cho bản thân và gia đình. Do
đó, đời sống được bảo đảm, quyền lợi vật chất
chính đáng được bảo vệ, chính là điều kiện để
mỗi người gắn bó với công việc, yên tâm thực hiện
nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức,
lối sống. Bảo đảm thu nhập, tiền lương tương xứng
với sự đóng góp, phù hợp với công sức, trí tuệ của
mỗi người đã cống hiến; thực hiện “đẩy mạnh cải
cách tiền lương, thu nhập, chính sách nhà ở bảo
đảm cuộc sống cho cán bộ, đảng viên, công chức
để góp phần phòng, chống tham nhũng”(8); công
bằng giữa các khu vực, nhất là khu vực hành chính
sự nghiệp, với khu vực doanh nghiệp nhà nước là
nguyện vọng chính đáng của các đảng viên, công
chức, viên chức. Bảo đảm sự bình đẳng, công
bằng giữa khu vực công và khu vực tư, thực hiện
chính sách công bằng và tiến bộ đối với mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh
đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán
bộ, công chức, viên chức các sở ban, ngành cấp
tỉnh và cấp huyện về lý luận chính trị - hành chính;
đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước, kỹ năng, nghiệp
vụ lãnh đạo, quản lý... Những năm qua, tập thể
cán bộ, giảng viên trường Chính trị Nguyễn Văn
Cừ luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, phát huy mạnh mẽ vai trò của đơn vị đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tổng
kết thực tiễn ở địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc
tế, góp phần phấn đấu xây dựng và phát triển Bắc
Ninh trở thành một thành phố văn minh, hiện đại,
thành phố trực thuộc Trung ương, xứng đáng với
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ngôi trường được mang tên đồng chí Nguyễn Văn
Cừ - Tổng Bí thư xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt
Nam - Người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.
Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình.
Cán bộ, đảng viên, công chức, trước hết là cán
bộ, lãnh đạo, quản lý luôn gương mẫu và nghiêm
túc tự giác “tự soi”, “tự sửa” để làm làm gương cho
cấp dưới noi theo. Mỗi đảng viên có kế hoạch
sửa chữa, khắc phục những biểu hiện được nêu
ra tại sinh hoạt chi bộ theo Kế hoạch số 47-KH/
TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Vai trò của
chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ,
đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến” trong nội bộ”; đồng thời thường
xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, phát
hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm
tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất
đoàn kết nội bộ trong Đảng.
Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự giác
đặt mình vào trong tổ chức, chịu sự quản lý của tổ
chức, chấp hành các chế độ, quy định trong sinh
hoạt đảng, không có hiện tượng ngại sinh hoạt, bỏ
sinh hoạt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc coi sinh
hoạt chỉ là hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn
tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo
đức, lối sống, năng lực, phong cách lãnh đạo; thực
hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu
tranh chống chủ nghĩa cá nhân; biết học tập ở mọi
lúc, mọi nơi; có ý thức kiên trì rèn luyện thói quen,
phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, cụ
thể, tỷ mỷ; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê
bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần chúng,
cấp trên, cấp dưới về bản thân mình.
Tích cực học tập để nắm vững chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng chính là con
đường chắc chắn nhất để mỗi cán bộ, đảng viên
chiến thắng sự suy thoái và biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay./.
Chú thích:
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2011, tr.185.
(2), (6), (7), (8): Đảng Cộng sản Việt Nam:
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,
Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.51,
200-201, 202, 213.
(3), (4) Sđd, t.4, tr.20, 65.
(5), Sđd, t.15, tr.547.
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Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng
theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của giảng viên
khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
phục tùng chân lý”(1). Vì thế,
người cán bộ, đảng viên phải
tạo ra được không khí dân chủ
thực sự trong nội bộ bằng cách
thành tâm lắng nghe và khơi
gợi cho cán bộ, đảng viên,
quần chúng, cấp dưới nói hết
quan điểm, ý kiến của mình.
Phong cách dân chủ của
người cán bộ không chỉ khơi
nguồn sáng tạo, phát huy tinh
thần cống hiến của cấp dưới
và quần chúng nhân dân mà
còn làm cho tổ chức cơ quan,
đoàn thể thêm gắn bó.
Phong cách làm việc dân
chủ, tôn trọng tập thể của Chủ
tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn đối
lập với phong cách làm việc
theo kiểu áp đặt mệnh lệnh
hành chính, độc đoán chuyên
quyền, chủ quan, dân chủ hình
thức hoặc dân chủ cực đoan,
tùy tiện, tự do vô chính phủ.
Phong cách làm việc dân chủ,
tôn trọng tập thể của Người luôn
đi liền với sự quyết đoán và tinh
thần dám chịu trách nhiệm của
cá nhân. Người chỉ rõ: “Lãnh
đạo không tập thể, thì sẽ đi đến
cái tệ bao biện, độc đoán, chủ
quan. Kết quả là hỏng việc. Phụ
trách không do cá nhân, thì sẽ
dẫn đến cái tệ bừa bãi lộn xộn,
vô chính phủ”.(2)
Thứ hai, về phong cách
quần chúng. Phong cách quần

chúng trong tư tưởng của Người
thể hiện bằng phong cách sâu
sát quần chúng, vì lợi ích của
quần chúng, lắng nghe ý kiến
của quần chúng. Chủ tịch Hồ
Chí Minh yêu cầu người cán bộ
phải gần gũi quần chúng, lắng
nghe và thấu hiểu mong muốn
của quần chúng. Người cán bộ
phải thường xuyên đi xuống cơ
sở mà mình phụ trách, tìm hiểu
thực trạng đời sống, tâm tư,
nguyện vọng của quần chúng.
Người khẳng định: nếu “cách
xa dân chúng, không liên lạc
chặt chẽ với dân chúng, cũng
như đứng lơ lửng giữa trời, nhất
định thất bại”(3).
Phong cách quần chúng
Hồ Chí Minh là phải biết cách
tổ chức phong trào phù hợp với
trình độ, năng lực thực tế của
quần chúng, không chủ quan,
duy ý chí, áp đặt thực tiễn theo
ý mình. Người phê phán mạnh
mẽ lối lãnh đạo quan liêu, áp
đặt. Người nói: “Nếu cứ làm
theo ý muốn, theo tư tưởng,
theo chủ quan của mình, rồi
đem cột vào cho quần chúng,
thì khác nào “khoét chân cho
vừa giầy”… Ai cũng đóng giầy
theo chân. Không ai đóng
chân theo giầy”(4). Người cán
bộ không được phép cứng
nhắc mà phải căn cứ vào thực
tế để đề nghị cấp trên điều
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hong cách của Chủ tịch
Hồ Chí Minh là một nội
dung quan trọng trong
toàn bộ di sản vô giá
mà Người để lại cho dân tộc
ta. Phong cách của Chủ tịch
Hồ Chí Minh có nội dung rất
phong phú, tạo thành hệ thống
bao gồm: phong cách tư duy;
phong cách làm việc; phong
cách quần chúng gần dân và
phong cách nêu gương... Tất
cả, điều đó đã được Chủ tịch Hồ
Chí Minh thực hiện một cách
chuẩn mực hết sức phong phú
và sinh động. Phong cách làm
việc dân chủ, quần chúng là
phong cách nổi bật trong con
người Chủ tịch Hồ Chí Minh và
cũng là tấm gương để mọi cán
bộ học tập và làm theo.
Thứ nhất, về phong cách
dân chủ hay “cách làm việc
dân chủ” theo Chủ tịch Hồ Chí
Minh là phong cách hàng đầu
mà người cán bộ cần phải có
trong suốt quá trình làm việc
và cống hiến cho sự nghiệp
xây dựng xã hội xã hội chủ
nghĩa. Người chỉ rõ: Đảng
ta thực hiện nguyên tắc “tập
trung dân chủ” và “chế độ ta
là chế độ dân chủ, tư tưởng
phải được tự do… Đối với mọi
vấn đề, mọi người tự do bày tỏ
ý kiến của mình, góp phần tìm
ra chân lý” và từ đó họ “tự do

ThS. NGUYỄN THỊ THANH HOA
Giảng viên khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
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tìm ra các giải pháp hiệu quả
nhất để vận dụng trong công
việc hàng ngày.
Với nhiệm vụ giảng dạy,
Khoa đã chủ động dự kiến
kế hoạch phân công nhiệm
vụ dựa vào trình độ chuyên
môn, năng lực sở trường và
thế mạnh của từng giảng viên
trong Khoa. Trên cơ sở bản
dự kiến kế hoạch phân công
đó, cán bộ, giảng viên cùng
ngồi lại bàn bạc, đưa ra ý kiến
thống nhất rồi mới ban hành
thành kế hoạch. Trong từng
chuyên đề của mỗi phần học
đều có dự kiến các phương án
để cho các giảng viên có thể
chủ động trong công việc.
Cùng với việc giảng dạy, thì
nghiên cứu khoa học cũng là
một nhiệm vụ rất quan trọng
của người giảng viên. Thực
hiện nhiệm vụ này, hàng năm
khoa đều có dự kiến và phân
công cán bộ làm đề tài nghiên
cứu khoa học cấp cơ sở,
khuyến khích động viên giảng
viên trong khoa viết chuyên đề
nghiên cứu cá nhân, viết bài
Nội san Lý luận và thực tiễn
của nhà trường và gửi các báo
địa phương và Trung ương...
các giảng viên đều tích cực,
chủ động nghiên cứu, viết bài
và được nhà trường ghi nhận
đánh giá tốt.
Không chỉ xây dựng phong
cách làm việc dân chủ, các
giảng viên trong Khoa luôn rèn
luyện cho mình phong cách
làm việc quần chúng, gần gũi
trao đổi với đồng nghiệp và
với các học viên. Tích cực vận
dụng các phương pháp giảng
dạy tích cực với phương châm
lấy học viên làm trung tâm.
Trong các buổi lên lớp, các
giảng viên đều luôn chủ động
nêu vấn đề, đặc biệt là các vấn

đề thực tiễn ở cơ sở đặt ra và
khuyến khích học viên cùng
tham gia trao đổi, thảo luận
và đưa ra ý kiến. Thông qua
sự trao đổi đó, những vấn đề
thực tiễn sẽ được làm rõ hơn,
khoảng cách giữa giảng viên,
học viên sẽ gần hơn và các
giảng viên cũng sẽ có thêm
được những kinh nghiêm thực
tiễn để làm phong phú thêm
cho kiến thực tiễn của mình.
Bên cạnh những kết quả
đạt được trong học tập và làm
theo phong cách dân chủ,
quần chúng của Bác, thì cán
bộ, giảng viên khoa Lý luận
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh thời gian qua vẫn còn một
số những tồn tại, hạn chế như:
việc thực hành phong cách
dân chủ, quần chúng theo tấm
gương của Bác còn mang tính
hình thức, chưa thực sự tạo sự
chuyển biến tích cực sâu sắc
trong mỗi cán bộ, giảng viên,
đảng viên và quần chúng trong
chi bộ; trong sinh hoạt chuyên
môn, một số đồng chí cán bộ,
giảng viên, nhất là giảng viên
trẻ còn có tâm lý nể nang, né
tránh, ngại va chạm nên việc
phát huy được hết tinh thần dân
chủ, tranh thủ được khả năng,
trí tuệ của tập thể chưa cao…
Phát huy những kết quả
đạt được, đồng thời khắc phục
những tồn tại hạn chế trong
việc phát huy phong cách dân
chủ, quần chúng, cán bộ, giảng
viên, khoa Lý luận Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian
tới cần thực hiện tốt một số
nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, nâng cao phẩm chất
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối
sống của cán bộ, giảng viên
trong Khoa.
Hai là, chú trọng bồi dưỡng
nâng cao trình độ lý luận chính
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chỉnh quy tắc, kế hoạch chưa
hợp lý. Hồ Chí Minh còn chỉ ra
cách thức làm nghị quyết và
làm công tác chỉnh đốn cán
bộ như sau: “Nghị quyết gì mà
dân chúng cho là không hợp
thì để họ đề nghị sửa chữa.
Dựa vào ý kiến của dân chúng
mà sửa chữa cán bộ và tổ chức
của ta”(5). Người cán bộ còn
phải biết dựa vào quần chúng,
biết phát huy sức mạnh của
quần chúng để triển khai công
việc và hoàn thành công việc.
Tóm lại, cách làm việc, cách
tổ chức, nói chuyện, tuyên
truyền, khẩu hiệu, viết báo…
của chúng ta, đều phải lấy câu
này làm khuôn phép: “Từ trong
quần chúng ra. Về sâu trong
quần chúng” (6).
Thực hiện Chỉ thị số 05CT/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, trong những năm vừa
qua, khoa Lý luận Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường
Chính trị Nguyễn Văn Cừ luôn
quan tâm tuyên truyền, quán
triệt đến cán bộ, giảng viên
trong khoa tích cực học tập,
thực hiện và làm theo phong
cách của Người.
Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
của chủ tịch Hồ Chí Minh, cán
bộ, giảng viên khoa Lý luận
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh luôn quan tâm xây dựng
cho mình một phong cách làm
việc thực sự dân chủ và quần
chúng. Thông qua các buổi
sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là
các buổi sinh hoạt định kỳ,
sinh hoạt chuyên đề, chi bộ
Khoa chọn các nội dung đó
làm chủ đề để các giảng viên
nghiên cứu, thảo luận, cùng
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trị, tri thức khoa học lãnh đạo,
quản lý, trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,
giảng viên của Khoa.
Ba là, tăng cường rèn luyện
trong quá trình thực hiện chức
trách, nhiệm vụ; trong sinh
hoạt, học tập; trong hoạt động
phối hợp công tác với các đơn
vị khoa, phòng, các tổ chức
đoàn thể của Trường; trong giải
quyết các mối quan hệ xã hội.
Bốn là, chủ động khắc phục
phong cách quan liêu; đấu
tranh kiên quyết những biểu
hiện xa rời tập thể, xem thường
quần chúng, trốn tránh trách
nhiệm, làm việc vô nguyên
tắc, nói một đường, làm một
nẻo; chỉ biết lo mình, không
biết quan tâm người khác; làm

việc thiếu kế hoạch, thiếu tiến
bộ, chờ đợi chỉ thị cấp trên;
thiếu sâu sát, cụ thể, tỷ mỷ,
thiếu gương mẫu.
Năm là, quán triệt và thực
hiện tốt hệ thống các quy
định, quy chế của Trường trên
cơ sở quan điểm, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; phát huy
môi trường hoạt động dân chủ
trong cơ quan, đơn vị.
Học tập và làm theo phong
cách dân chủ, quần chúng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một
nội dung rất quan trọng và rất
cần thiết đòi hỏi mỗi cán bộ,
giảng viên mà nhất là cán bộ
lãnh đạo, cán bộ quản lý phải
quán triệt và thực hành thường
xuyên. Khi người cán bộ thấm

nhuần tác phong quần chúng,
họ sẽ được quần chúng nhân
dân yêu thương, tin cậy, ủng
hộ và khi đó, việc gì họ làm
cũng thành công. Vì vậy, mỗi
cán bộ, giảng viên viên khoa
Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh cần phải không
ngừng rèn luyện hơn nữa trong
tác phong, lề lối làm việc để
các phong cách của Người thật
sự thấm sâu và trở thành thói
quen, nền nếp hàng ngày./.
Ghi chú:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb
CTQG, HN. 2000, T.8, tr.216.
2,3,4,5,6. Hồ Chí Minh: Toàn
tập, Nxb. CTQG, HN,2011, t.5,
tr.505, tr. 326, tr 288, tr.337-338,
tr.288.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm...
(Tiếp theo trang 36)

đem quan điểm, cảm xúc cá nhân để bình luận
bày tỏ quan điểm về tình hình chính trị, kinh tế
xã hội của đất nước. Từ những tài liệu, văn bản
hướng dẫn của các cơ quan Đảng, Nhà nước,
đội ngũ giảng viên cần lồng ghép những chủ
trương về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước
vào các chuyên đề giảng dạy, đa dạng hóa các
hình thức tuyên truyền, phổ biến kịp thời những
thông tin, luận điểm đúng đến học viên.
Thứ tư, cán bộ, giảng viên cần tích cực tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững
bản lĩnh chính trị, tính tiên phong gương mẫu
của người đảng viên, nêu cao ý thức tự lực, tự
cường, bền chí trước âm mưu thâm độc của kẻ
thù. Mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên
nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để
kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình, không để
đồng chí đồng nghiệp của mình bị lôi kéo, chia
sẻ, loan truyền những thông tin phản động trên
mạng xã hội. Đảng viên là giảng viên cần biến
trang mạng xã hội của mình thành một kênh

thông tin chính thống, kết nối học viên với các cơ
quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương cũng như
địa phương để tạo nên một sân chơi lành mạnh
nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách đúng
đắn của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, lợi dụng các ưu thế của mạng xã
hội, các cá nhân, tổ chức phản động trong và
ngoài nước càng ráo riết, quyết liệt hơn trong
việc chống phá chế độ ta, với mức độ ngày càng
nghiêm trọng, phạm vi ngày càng mở rộng, tính
chất ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, hơn bao
giờ hết, mỗi cán bộ, giảng viên trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh phải thể hiện bản
lĩnh trí tuệ, khôn khéo, linh hoạt, kiên trì trong
đấu tranh với những luận điệu sai trái. Mỗi cán
bộ, giảng viên nhà trường cần nhận thức đúng
đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng
xã hội, nhằm tạo ra một hợp lực đủ mạnh để
ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin sai lệch của
thế lực phản động./.
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Tài hoa

từ thuở măng non
thuận cẩm
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7/11, còn Nguyễn Thực Thanh
được Ban tổ chức trao giải Ba
nhóm tuổi 12-15. Không chỉ ghi
dấu ấn ở sân chơi tiếng hát măng
non Quan họ, ngay sau đó, hai
liền anh nhí này còn tham gia và
đạt giải cao tại Hội thi hát Quan
họ cho học sinh phổ thông do
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Ngoài ra, Nam và Thanh đều là
hạt nhân văn nghệ nòng cốt của
trường và địa phương, thường
xuyên tham gia biểu diễn Quan
họ tại các cuộc thi, hội diễn, liên
hoan, các sự kiện, hoạt động của
trường lớp và ở thôn làng, khu
phố. Điều đó không những khẳng
định tài năng của những “anh hai
măng non” mà còn chứng thực
cho sự hấp dẫn, tinh túy của di
sản văn hóa thế giớiDân ca Quan
họ Bắc Ninh.
Chia sẻ với chúng tôi, chị
Lưu Thị Hà, mẹ của liền anh
nhí Vương Văn Nam tâm sự:
Vợ chồng tôi làm nông nghiệp,
gia đình không có ai theo nghệ
thuật. Riêng với Nam từ lúc 3
tuổi, nhiều từ nói vẫn còn ngọng
nhưng con đã rất thích ca hát.
Thấy trên ti vi nghệ sĩ hát bài
Quan họ “Vào chùa”, con tự lấy
khăn quấn làm trang phục, cầm
nón của mẹ, đứng trên giường
biểu diễn và hát theo. Sau đó
đi học Mầm non rồi lên Tiểu
học đều được các cô giáo chọn
tham gia trong đội văn nghệ của
trường. Hè năm ngoái, lần đầu
tiên gia đình đăng ký cho con

tham gia khóa học hát Dân ca
Quan họ của huyện. Nhưng hè
năm nay, sau khi đạt giải Nhất
cuộc thi “Tiếng hát măng non
Quan họ”, con có ước nguyện
được lên thành phố học Quan
họ để giao lưu với nhiều liền
anh, liền chị tài năng khác. Tuy
nhiên, gia đình vẫn chưa biết
nên gửi con đến học ở đâu…”.
Khác với gia đình em Vương Văn
Nam ở Thuận Thành, khá vất vả
để tìm lớp cho con học Quan họ
thì Nguyễn Thực Thanh ở Võ
Cường, thành phố Bắc Ninh lại
có điều kiện từ sớm. Anh Nguyễn
Thực Nhã, bố của Nguyễn Thực
Thanh chia sẻ: Có mẹ là cô giáo
mầm non nên năng khiếu nghệ
thuật của Thanh được mẹ phát
hiện từ bé. Sau đó, vào dịp nghỉ
hè, gia đình thường cho con
học các lớp năng khiếu ở Cung
văn hóa thiếu nhi tỉnh. Ban đầu
cũng học nhiều môn như hội
họa, đàn, thể thao nhưng con

H

C

ó năng khiếu âm nhạc
bẩm sinh, ngoại hình
sáng, ưa nhìn lại cùng
chung tình yêu dân ca,
luôn cố gắng học tập, trau dồi
vốn liếng văn hóa Quan họ, đó
là Vương Văn Nam, 10 tuổi ở
Nghĩa Xá (Nghĩa Đạo, Thuận
Thành) hay Nguyễn Thực
Thanh, 12 tuổi ở Xuân Ổ B (Võ
Cường, thành phố Bắc Ninh)…
Những liền anh nhí này tuy tuổi
“còn cả sữa măng non” nhưng
hễ cất giọng ca là khiến khán
giả lớn tuổi trầm trồ và rất có thể
sẽ trở thành nhân tố hứa hẹn tạo
nên nhiều dấu ấn…
Là hai trong số hiếm liền anh
nhí tham gia sân chơi “Tiếng
hát măng non Quan họ” lần thứ
Nhất do Cung văn hóa Thanh
thiếu nhi tỉnh tổ chức trong
tháng 4 vừa qua, cả Vương Văn
Nam và Nguyễn Thực Thanh đã
thể hiện tài năng của mình qua
những làn điệu Quan họ cổ như
“Gửi bức thư sang”, “Lý cây đa”,
“Hoa thơm bướm lượn”… Vượt
qua hơn 100 thí sinh từ vòng sơ
khảo, chung khảo để vào chung
kết, hai liền anh măng non với
chất giọng vang sáng, nảy hạt
ngọt, có màu Quan họ đã thuyết
phục tai nghe sành sỏi của các
vị giám khảo vốn là những anh
hai, chị hai Quan họ tài danh nức
tiếng như NSƯT Lệ Ngải, NSƯT
Quý Tráng và nghệ sĩ Văn Tuấn.
Cuộc thi khép lại, Vương Văn
Nam đạt Quán quân nhóm tuổi
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Nguyễn Thực Thanh (đứng cạnh cụ ông áo đỏ) là liền anh nhí duy nhất được
tham gia biểu diễn trên sân khấu chương trình “Rạng rỡ miền Quan họ” tại
Festival Về miền Quan họ.

Gia đình
và các bạn nhỏ
hàng xóm nghe
làn điệu Quan
họ cổ do Vương
Văn Nam
thể hiện.

chỉ thích ca hát và đặc biệt yêu
thích Dân ca Quan họ. Thanh
được đi tham gia biểu diễn Quan
họ ở nhiều tỉnh, thành phố trong
cả nước và xuất hiện trên nhiều
sân khấu lớn. Đáng chú ý nhất,
Thanh là liền anh nhí duy nhất
cùng với 30 liền chị măng non
khác được lựa chọn biểu diễn

trên sân khấu của chương trình
nghệ thuật “Rạng rỡ miền Quan
họ” tại Festival “Về miền Quan
họ2019” dịp đầu Xuân vừa qua…
Có thể thấy, trong bối cảnh
Quan họ đang “cạn liền anh”
như hiện nay thì Vương Văn
Nam và Nguyễn Thực Thanh là
những nhân tố thực sự quý giá,

rất cần được các đơn vị hoạt
động chuyên môn quan tâm thu
hút đào tạo, bồi dưỡng. Trực tiếp
gặp gỡ phụ huynh của Nam và
Thanh, chúng tôi được biết cả
hai gia đình đều sẵn lòng đầu
tư thời gian, công sức cho các
em theo đuổi sở thích, ước mơ.
Đặc biệt, họ mong muốn các cơ
quan, đơn vị chuyên môn tiếp
tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều
kiện cho con em được tiếp cận
sâu hơn, học hỏi thêm vốn liếng
dày dặn hơn để có thể gắn bó
lâu dài với văn hóa Quan họ.
Thiết nghĩ, các cấp, ngành chức
năng cần có thêm cơ chế, chính
sách ưu đãi để thu hút liền anh.
Và trước mắt, tránh lãng phí tài
năng Quan họ, nhất là những
liền anh, liền chị nhỏ tuổi thì sau
những cuộc thi, liên hoan, hội
diễn, Ban tổ chức nên phối hợp
với các trung tâm, cơ sở nghệ
thuật uy tín để dành tặng cho
các em phần thưởng là những
khóa đào tạo ngắn hạn về văn
hóa Quan họ. Phần thưởng này
càng thiết thực, có ý nghĩa với
các bạn nhỏ không sinh ra và
lớn lên ở vùng Quan họ gốc.
Hy vọng, dưới bóng những
cây cổ thụ là nghệ nhân, nghệ
sĩ chuyên nghiệp, cùng sự quan
tâm của các đơn vị chuyên môn,
thế hệ liền anh, liền chị măng
non kế cận sẽ tiếp tục biểu diễn,
bộc lộ tài năng đầy sức sống. Và
với năng khiếu âm nhạc, thành
tích học tập luôn đạt Khá, Giỏi
cùng rất nhiều cơ hội trau dồi,
nhiều đỉnh cao để chinh phục
phía trước, tin tưởng Vương Văn
Nam, Nguyễn Thực Thanh và
nhiều liền anh, liền chị nhí khác
sẽ là những người tiếp lửa cho
Dân ca Quan họ Bắc Ninh và
hơn thế, khẳng định sức sống
trường tồn, lấp lánh của một di
sản văn hóa phi vật thể đã được
thế giới ngưỡng mộ./.
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Ngôi nhà chung

của người yêu dân ca
MINH HƯỜNG

CLB Dân ca Ba miền Bắc Ninh luyện tập bài hát cũ trước khi học bài mới tại buổi sinh hoạt.

D

ù mới thành lập được 1 năm
nhưng CLB Dân Ca Ba Miền
Bắc Ninh đã tạo được sân chơi
văn hóa, văn nghệ bổ ích, lành
mạnh cho hơn 30 thành viên đến từ các
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Buổi tối, trời mưa, chúng tôi đến
dự buổi sinh hoạt của CLB tại phố Lê
Quý Đôn, phường Suối Hoa (thành phố
Bắc Ninh). Trong ngôi nhà ấm cúng của
liền chị Kim Oanh-người truyền dạy các
làn điệu dân ca và khởi xướng thành
lập CLB, chúng tôi được trực tiếp xem
các liền chị tập vấn khăn mỏ quạ, luyện
thanh và hát. Liền chị Kim Oanh vốn là
người đam mê với ca hát từ khi còn nhỏ
và được theo học Quan họ của những
nghệ sỹ gạo cội như Quý Tráng, Thúy
Cải… Đến nay, về nghỉ hưu bà dành
thời gian truyền dạy cho những người
có niềm yêu thích với Dân ca Quan họ
Bắc Ninh. 8 giờ tối, hơn 30 thành viên
đã có mặt đông đủ, có người đến từ thị
xã Từ Sơn, Quế Võ, Gia Bình. Bà Tống
Thị Thanh Thủy, 61 tuổi, đến từ thị xã
Từ Sơn chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên
ở thành phố Bắc Ninh sau lập gia đình
theo chồng về sinh sống tại thị xã Từ
Sơn. Từ nhỏ, những làn điệu dân ca
Quan họ đã cuốn hút tôi, khi ấy nghe
các liền chị hát tôi thích lắm, lớn lên
cuộc sống bộn bề không có điều kiện
được theo học. Đến nay, bạn bè giới
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thiệu đến CLB Dân Ca Ba Miền học
Quan họ và tham gia sinh hoạt, được đi
giao lưu với các CLB bạn, tôi vui vẻ hơn,
yêu đời hơn.
CLB Dân Ca Ba Miền được thành
lập tháng 5 năm 2018, ngày đầu có gần
10 người tham gia, nay lên tới hơn 30
thành viên, sinh hoạt đều đặn tối thứ Ba
hàng tuần. Mỗi người một ngành nghề
khác nhau, nhưng cùng có chung niềm
yêu thích văn hóa, văn nghệ, họ đã tụ
họp vào mái nhà chung CLB Dân Ca Ba
Miền Bắc Ninh để sinh hoạt. Tại đây các
thành viên được dạy cách lấy hơi, luyện
thanh, học những làn điệu dân ca Quan
họ Bắc Ninh. Từ những làn điệu Quan
họ dễ học, dễ thuộc đến những làn điệu
Quan họ cổ khó cũng được các thành
viên đam mê tập luyện. Riêng dân ca
Quan họ, các liền anh, liền chị trong CLB
đã thuộc được 40 làn điệu như: Lý cây
đa, Cái ời cái ả, Ba quan, Thân lươn bao
quản lấm đầu… Qua các buổi sinh hoạt,
những làn điệu Quan họ cứ ngấm dần
để có những thành viên nếu như trước
chỉ thích nghe dòng nhạc Bolero, đến
nay đam mê Quan họ như thành viên
Nguyễn Thị Thoan, Nguyễn Thị Kim
Cúc... Là Chủ nhiệm CLB Quan họ Dân
Ca Ba Miền Bắc Ninh, ít ai biết rằng chị
Nguyễn Thị Thoan chưa từng hát và
thuộc một làn điệu Quan họ, nhưng rồi
Quan họ đã làm chị say lúc nào không

hay. Chị Thoan bộc bạch: Quê tôi ở
Kênh Phố, Cao Đức (Gia Bình), trước
kia tôi không yêu thích dân ca Quan họ,
mặc dù cũng có chất giọng. Sau này,
khi dân ca Quan họ được lan tỏa sâu
rộng, từ những em bé 5, 6 tuổi cũng hát
Quan họ trên đài, ti vi, các chương trình
hội thi, liên hoan, hội diễn các tiết mục
Quan họ được biểu diễn nhiều, qua đó
tôi ngấm Quan họ lúc nào không hay.
Yêu Quan họ, nhưng chưa bao giờ hát,
nên loay hoay không biết hát thế nào
cho đúng với chất giọng. Qua giới thiệu,
tôi trực tiếp đến đề nghị với cô giáo Kim
Oanh để truyền dạy Quan họ, rồi nhiều
người biết đến, số lượng đăng ký học
ngày càng đông và CLB Dân Ca Ba
Miền được thành lập để tiện cho việc
sinh hoạt, tập luyện.
Từ những người không biết hát
Quan họ, đến nay nhiều thành viên
trong CLB đã đi biểu diễn theo lời mời
tại các chương trình văn nghệ, lễ hội
ở các địa phương… Để các thành viên
được học hỏi và nâng cao kỹ năng hát
Quan họ, CLB còn thường xuyên tổ
chức đi giao lưu với các CLB Quan họ
ở Bắc Giang, Gia Bình, Lương Tài, Hà
Nội… Với cách tập luyện bài bản trong
mỗi buổi sinh hoạt như học cách lấy hơi,
luyện giọng, ôn bài cũ sau học bài mới,
cùng sự chăm chỉ luyện tập tại nhà qua
băng, đĩa nên dù mới thành lập được 1
năm nhưng vốn liếng Quan họ mà các
thành viên có được cũng lên tới vài chục
bài để đi giao lưu, biểu diễn.
Các thành viên trong CLB Dân Ca
Ba Miền chủ yếu hơn 40 tuổi, song cũng
có thành viên mới 6 tuổi, 12 tuổi và 16
tuổi nhưng đam mê, yêu thích và chăm
chỉ đến tham gia tập luyện Quan họ.
CLB có quỹ chung để sinh hoạt, thăm
hỏi những việc hiếu, hỉ, ngoài ra còn tổ
chức sinh nhật cho các thành viên trong
tháng, tạo sự vui tươi, phấn khởi nâng
cao đời sống tinh thần. Chủ yếu là học
hát Quan họ, nhưng CLB cũng dành thời
gian tập luyện thêm dân ca ba miền như
dân ca Nam Bộ, học hát chèo… nhằm tạo
sân chơi phong phú, đa dạng cho các
thành viên yêu thích văn hóa, văn nghệ.
Nét độc đáo, tinh túy của dân ca
Quan họ đã khiến những liền anh, liền
chị trong CLB Dân Ca Ba Miền ngày
càng say mê tập luyện để lời ca Quan
họ được “vang, rền, nền, nảy”. Sự đam
mê làn điệu dân ca của những liền anh,
liền chị nơi đây đã góp phần để dân ca
Quan họ Bắc Ninh nói riêng và dân ca
ba miền nói chung ngày càng lan tỏa sâu
rộng trong cộng đồng dân cư./.

biển đảo việt nam

“Kỳ tích”

trên đảo Thuyền Chài
					

Xuân BÌNH

Với nhiều nông dân, việc trồng rau,
nuôi lợn là điều đơn giản, nhưng hoạt
động sản xuất này lại vô cùng khó ở
Trường Sa, nơi chỉ có gió, cát và muối. Đó
là những “đặc sản” trên quần đảo Trường
Sa. Nhưng đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo
Thuyền Chài, (thuộc quần đảo Trường Sa)
thì nắng và gió đã trở nên quen thuộc và
việc “ngự trị” nó để ươm lên những mầm
xanh tươi tốt là cả một quá trình khổ ải, mà
cũng chỉ có cán bộ, chiến sĩ ở nơi đây mới
làm nên được “kỳ tích” đó.

Chăm sóc vườn rau xanh của đơn vị.

Niềm vui của
chiến sĩ đảo
Thuyền Chài
khi được thu
hoạch những
thành quả tự
tay chăm sóc.
Quá trình “tuần hoàn” của
những giọt nước ngọt từ lúc tắm
rửa, vệ sinh cá nhân cho đến khi
ra vườn rau là một “quy trình” rất
công phu, bài bản. Trước hết, khi
tắm các cán bộ, chiến sĩ phải tắm
nước biển, sau đó tráng qua nước
ngọt, phần nước đọng lại được gạn
lọc mang đi tưới rau, kể cả việc vệ
sinh cá nhân, cán bộ, chiến sĩ phải
thực hiện cùng thời gian để tránh bị
lãng phí nguồn nước.

Ở một nơi khí hậu khắc nghiệt,
hơi mặn từ nước biển thổi lên quanh
năm, việc chăm sóc, phòng ngừa
sâu bệnh cũng không kém phần
công phu. Ban ngày, cán bộ, chiến sĩ
nhặt cỏ, tưới rau, đêm đến, mọi người
tập trung soi đèn bắt sâu. Theo một
chiến sĩ ở đảo cho biết: “Nếu một
đêm mà không để ý đến vườn rau
thì mọi công sức đều vô ích, bởi sâu
rất nhiều, nó ăn hết lá luôn”. Ngoài
việc chăm sóc rau, bắt sâu, cho đến
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húng tôi vượt hải trình hơn
240 hải lý để đến với đảo
Thuyền Chài, một hòn đảo
thuộc quần đảo Trường Sa,
tỉnh Khánh Hòa. Nhìn những luống
rau xanh tốt, ít ai nghĩ rằng để có
được thành quả đó là cả một quá
trình gian nan, khổ ải. Ở khu tăng
gia trên đảo, đâu đâu cũng thấy
rau xanh tươi tốt với đầy đủ các
loại rau, từ rau gia vị, rau cải, rau
muống, mùng tơi...vươn lên mạnh
mẽ trong nắng và gió.
Chỉ tay vào những luống rau
xanh tốt, Thượng úy Lương Văn
Hợp, Chính trị viên đảo Thuyền
Chài chia sẻ: “Đối với việc trồng rau
ở đất liền thì thật đơn giản, nhưng ở
đây để có những luống rau xanh tốt
đảm bảo phục vụ nhu cầu rau xanh
cho bộ đội trên đảo là cả một quá
trình kỳ công chăm sóc. Để trồng
được rau xanh, đất phải được chở
từ đất liền ra, kèm theo là hạt giống
các loại như cải, mướp, mồng tơi,
bầu, bí... nhưng khó khăn nhất vẫn
là nước ngọt, nên mọi sinh hoạt của
cán bộ, chiến sĩ đều phải hết sức
tiết kiệm, từ việc tắm rửa, vệ sinh cá
nhân hằng ngày đều phải chắt chiu
để gạn lọc dành cho tưới rau”.
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Những “thiên thần” áo trắng
lặng thầm giữa ngàn khơi
Ghi chép của Đỗ Xuân
Trong số hàng chục điểm đảo khu vực phía Nam của quần đảo
Trường Sa nơi tiền tiêu của Tổ quốc mà chúng tôi có dịp đến thăm
vào đầu năm 2019, thì lực lượng quân y để lại ấn tượng khá sâu sắc,
đặc biệt là tại đảo Trường Sa lớn-trái tim của huyện đảo Trường Sa.

Bác sỹ Lê Phước Cường đang thăm khám cho bệnh nhân.

T

rưa Trường Sa. Sóng
êm xô vào bờ cát trắng
và nắng vàng rực.
Tranh thủ phút nghỉ
trưa quý báu, Y sỹ y học cổ
truyền Bùi Minh Đức tưới tắm,
chăm sóc cho vườn thuốc
Nam mà bao lâu nay Trung
tâm Y tế thị trấn Trường Sa
cố công gây dựng. Đến nay,
vườn thuốc Nam trên đảo có
trên 10 loại cây thuốc quý
như: Ngải cứu, nha đam, dâu
tằm, trinh nữ, mật gấu... Vườn
thuốc Nam tuy nhỏ nhưng
tấm lòng, công lao của những
chiến sĩ khoác áo blouse trắng
trên đảo Trường Sa thì không
nhỏ. Mỗi luống cây, mỗi thớ
đất là mồ hôi, công sức, là sự
hy sinh thầm lặng mà không
dễ gì mấy ai làm được. Trong

đó, đáng kể nhất là việc che
chắn gió mùa Tây Nam gây
cháy lá bằng các vật liệu sẵn
có. Rồi đến việc tiết kiệm, tận
dụng lượng nước ngọt quý
báu của mỗi người trong sinh
hoạt hằng ngày để tưới tắm
giúp cây thuốc sinh trưởng
và phát triển. Anh Lâm Ngọc
Vinh, một người dân sinh
sống tại thị trấn Trường Sa
tâm sự: Sóng giữa ngàn khơi,
đối mặt với sóng gió, mỗi khi
nhức đầu, mỏi gối, hoa mắt,
chóng mặt tôi lại được các y,
bác sỹ ở Trung tâm Y tế thị
trấn Trường Sa tận tình giúp
đỡ bằng các phương thuốc
dân gian từ vườn thuốc Nam.
Nhờ đó, sức khoẻ được đảm
bảo, yên tâm làm ăn sinh
sống. Trong cuộc chuyện trò
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khâu thu hoạch, công tác thâm canh, gối vụ
cũng được các chiến sỹ trên đảo tính toán
rất khoa học, phù hợp với thời tiết, khí hậu,
thổ nhưỡng, đúng mùa vụ, mùa nào thức
ấy, nên để có được những luống rau tươi tốt
mọi công sức cán bộ, chiến sĩ đảo Thuyền
Chài bỏ ra cũng không ít.
Bên cạnh công việc tưới rau, bắt sâu,
gieo trồng đúng thời vụ thì một nguyên
nhân nữa khiến cho việc trồng rau trên đảo
Thuyền Chài gặp nhiều khó khăn đó là
những cơn “gió độc” từ biển thổi vào, nếu
không kịp che chắn thì toàn bộ các luống
rau sẽ trở nên héo úa và tàn lụi dần. Vì vậy,
để trồng được rau xanh, các cán bộ, chiến sĩ
phải nắm bắt được diễn biến của thời tiết, khí
hậu, cắt cử người che chắn vườn theo đúng
hướng, thậm chí từng ngày, theo từng làn gió
để những luống rau luôn được tươi tốt.
Cũng theo Thượng úy Lương Văn Hợp:
“Ở đây việc trồng, chăm sóc rau cũng là
một tiêu chí để đánh giá điểm thi đua của
đơn vị. Vì vậy, anh em chỉ huy phải làm
gương để anh em khác trong đơn vị thi
đua học tập, từ đó đã tạo ra sức mạnh
lan tỏa ra toàn đơn vị, anh em rất hăng
say tăng gia sản xuất. Nhờ sự chung sức,
đồng lòng mà bây giờ chúng tôi có thể tự
túc được rau xanh quanh năm, mùa nào
rau ấy. Có thời điểm trồng nhiều ăn không
hết, đơn vị còn cho các ngư dân đi khai
thác thủy sản ngang qua đảo”.
Thượng tá Lương Xuân Giáp, Phó
Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân
khẳng định, những chiến sĩ hải quân luôn
vững tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc
nhưng còn nhiệm vụ lớn lao không kém,
đó là làm cuộc sống trên đảo vươn mầm,
chiến thắng sự khắc nghiệt giữa đại dương.
Với những mô hình nông nghiệp thành
công giữa Trường Sa tưởng chừng như
đơn giản nhưng thực sự đang là kỳ tích
của các chiến sĩ Hải quân. Tất cả được
xây đắp bằng sự cố gắng không mệt mỏi
của các anh, những chiến sĩ hải quân
đang ngày đêm vững tay súng bảo vệ
biển đảo nhưng không quên làm cuộc
sống sinh sôi, phát triển. Thiên nhiên và
biển cả đã chịu khuất phục trước tài năng
và cố gắng không mệt mỏi của các anh.
Những kỳ tích thầm lặng của các anh là
những bậc thang quan trọng, xây dựng
cuộc sống phồn vinh tương lai của đảo
nhỏ. Và giờ, các anh đang khẳng định
rằng, khoảng cách cuộc sống giữa đảo và
đất liền đang dần được rút ngắn./.
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Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa được xây dựng khang trang.

H

với người y sĩ tuổi 9X, một câu hỏi
của anh cứ làm tôi nhớ mãi. Y sĩ
Bùi Minh Đức khẳng định một câu
tựa hồ cây phong ba mọc thẳng ở
Trường Sa: “Anh biết tại sao loại cây
ngải cứu tưởng chừng như bé nhỏ ở
vườn thuốc nam đảo Trường Sa lại
rất mãnh liệt, phát triển tốt, cho dù
sóng gió, cho dù bão táp. Đó chính
là nhờ sự đoàn kết, tương trợ, dựa
vào nhau mà sống”.
Chính câu nói của người y sĩ nơi
tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã
làm khơi dậy trong tôi và có lẽ trong
tất cả chúng ta, những con dân đất
Việt về truyền thống tốt đẹp của dân
tộc ta. Đó chính là tinh thần đoàn
kết dân tộc, sẵn sàng đập tan, đánh
bại những âm mưu, thủ đoạn, luận
điệu vu khống, xuyên tạc, chống
phá của các thế lực thù địch.
Giữa muôn ngàn sóng, vạn
trùng gió, điều đáng nói nhất ở đây
chính là sự làm chủ về trang thiết bị
y tế hiện đại, sẵn sàng thăm, khám,
cấp cứu, chữa bệnh, điều trị kịp thời
cho nhân dân, ngư dân, cán bộ và
chiến sĩ đang công tác trên tuyến
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đại
úy, Bác sỹ Lê Phước Cường, Bệnh
xá trưởng Trung tâm Y tế thị trấn
Trường Sa cho biết: “Bản thân vốn
thuộc biên chế của Viện quân y
175, nhưng khi đơn vị điều động
thì tôi ra Trường Sa không chút do
dự. Ra đây, điều kiện thời tiết khó

khăn, đặc biệt là mỗi bác sỹ học mỗi
chuyên khoa nhưng làm việc ở đảo
thì phải nỗ lực học hỏi để chữa được
nhiều bệnh. Trong quá trình hoạt
động, tác nghiệp trên đảo xa đất
liền nên Trung tâm phải luôn có kế
hoạch dự phòng những trang thiết bị
thiết yếu nhằm kịp thời thay thế khi
bị hư hỏng, phục vụ người bệnh”.
Nếu như trước đây, khi gặp những
ca bệnh khó thì y, bác sỹ trên đảo
chỉ có thể gửi thư điện tử hoặc điện
thoại xin tư vấn từ đất liền, tuy nhiên
nếu khi gặp phản hồi chậm thì cũng
mất khá nhiều thời gian và điều kiện
để chữa bệnh. Từ năm 2013, Trung
tâm được trang bị hệ thống truyền
hình ảnh trực tuyến giữa Trung tâm
và Viện quân y 175 nhằm giúp cho
việc chẩn đoán, điều trị những ca
khó được thuận lợi hơn.
Tại phòng lưu bệnh của Trung
tâm, với khuôn mặt rạng ngời vì vết
thương đã lành, chiến sỹ Nguyễn
Thế Thành, đảo Đá Tây cho biết:
“Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ,
không may bị thanh sắt đâm vào cổ.
Giữa muôn trùng sóng nước, việc
chạy về đất liền để cứu chữa là điều
không thể. Được đồng đội cấp cứu
về đây và đã được các y, bác sỹ trên
đảo tích cực cứu chữa. Đến nay, sau
gần 20 ngày chữa trị miễn phí, cổ
của tôi đã lành vết thương. Chắc
cũng trong ít ngày nữa là tôi xin bác
sỹ ra viện, tiếp tục về làm nhiệm vụ.

Có đội ngũ khám chữa bệnh như ở
Trường Sa, chúng tôi càng yên tâm
bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng
liêng của Tổ quốc”.
Trung tâm y tế thị trấn Trường
Sa hiện có 10 biên chế, trong đó
có 3 bác sỹ. Mặc dù, hiện cơ sở
hạ tầng tại Trung tâm cũng đang
còn khiêm tốn với 5 giường bệnh.
Tuy nhiên, nhờ tinh thần ham học
hỏi, nỗ lực không ngừng của mỗi y,
bác sỹ trên đảo đã phần nào “khoả
lấp” được những thiếu thốn về điều
kiện khám chữa bệnh trên đảo. Ông
Trần Văn Quyển, Chủ tịch UBND
thị trấn Trường Sa cho biết: “Mặc
dù điều kiện trên đảo còn gặp một
số khó khăn nhưng trong thời gian
tới, chúng tôi phấn đấu huy động từ
nhiều nguồn lực để trang bị thêm
cho Trung tâm những dụng cụ tốt
hơn nữa, phục vụ công tác khám
chữa bệnh”.
Không chỉ là những người nắm
chắc chuyên môn, hết lòng vì bệnh
nhân ruột thịt. Nhiều y, bác sỹ ở
Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa
còn thể hiện tinh thần lạc quan,
yêu đời, không chịu lùi bước trước
sóng gió bằng sự tinh tế trong việc
chơi các loại nhạc cụ truyền thống
của dân tộc. Thượng úy, Bác sỹ Phí
Ngọc Dương trong những giờ khắc
thiêng liêng trên đảo Trường Sa đã
hoà mình cùng mây nước, sóng gió
rồi cất vang tiếng sáo độc tấu những
bài hát về biển đảo quê hương như:
Nơi đảo xa, hay tiết tấu nhanh mạnh
mẽ qua phần độc tấu sáo bài Tiếng
đàn Ta lư. Mà mỗi khi đến lời nhạc:
“Bộ đội giải phóng quân ơi, các anh
đánh hay hú…” là trong tất cả chúng
tôi đều nhớ về một thời hào hùng
của cha ông.
Không thể nói hết đội ngũ y, bác
sĩ ở Trường Sa, những “thiên thần”
áo trắng đang thầm lặng hi sinh và
cống hiến tuổi thanh xuân của mình,
tất cả vì sức khỏe của bộ đội và ngư
dân. Chỉ biết với họ, cứu sống một
ngư dân là niềm vui nhân đôi. Sau
những giọt mồ hôi mặn mòi biển
mặn, là nụ cười tươi mới của ngư
dân. Nụ cười ấy thắm đượm tình
quân dân giữa ngàn khơi sóng gió./.
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DƯƠNG DANH MỴ
Nguyên TUV, Phó Hiệu trưởng Trường trực

HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Học tư tưởng Hồ Chí Minh (1)
Sống cho trọn nghĩa vẹn tình với nhau
Thương yêu, quý trọng trước sau
Anh em bốn biển năm châu một nhà (2)…
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn, toàn diện, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực.
Bài thơ này chỉ nêu một khía cạnh nhỏ về đạo đức của Người.
2. Lời Bác Hồ: “Tứ hải giai huynh đệ” (Bốn bể là anh em)

VĂN HÓA ĐỌC

Nhân ngày Văn hóa đọc 23/4

Đề cao văn hóa đọc xưa nay
Sách vừa là bạn, vừa là thầy
Đọc nhiều tích lũy kho tri thức
Giúp ích cho đời cất cánh bay

ĐỌC BÁO
Mỗi ngày thêm một niềm vui
Đọc tờ báo Đảng thấy đời đẹp hơn:
Rộn ràng thành thị nông thôn
Ấm no hạnh phúc, giang sơn yên bình
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