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Những kết quả cơ bản sau 4 năm thực hiện
chỉ thị 05-CT/TW của bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
ở Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
TS. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
dự, chỉ đạo Đại hội chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu nhiệm kỳ 2020 - 2022.
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năm, từng thời điểm nhất định và đạt được những kết
quả cơ bản sau:
Về đăng ký, làm theo:
Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo
các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên
và quần chúng thuộc chi bộ xây dựng bản cam kết tu
dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm theo nội dung
chuyên đề, với tổng số 242/242=100% đảng viên, cán
bộ, viên chức, người lao động của Trường đăng ký. Nội
dung đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ” và các Quy định của Trung
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hực 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”, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của
Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các Cơ
quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng uỷ Trường đã xây
dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU,
ngày 07/10/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ Chính trị. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích,
yêu cầu đặc biệt là cụ thể hóa những việc cần tổ chức
thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát theo những
nội dung của Chỉ thị.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Trường còn ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện với những nội
dung, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, thiết thực ở từng
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Rà soát, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan
Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Trường làm tốt
việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung,
hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức
công vụ và các thể chế của Trường. Giai đoạn (20162020), thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, Đảng ủy phối hợp với Lãnh
đạo Trường đã tiến hành rà soát, bổ sung “Chuẩn
mực đạo đức của cán bộ, công chức Trường chính
trị Nguyễn Văn Cừ học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lấy ý kiến đóng góp
rộng rãi trong tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Trường,
các chi bộ, cán bộ, công chức và được niêm yết tại
trụ sở làm việc của Trường; Trường đã tiến hành rà
soát, xây dựng các Quy chế, quy định làm việc của
Trường; Quy định trách nhiệm của Người đứng đầu
và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Luật
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng,
chống tham nhũng trong hoạt động của Trường, đảm
bảo phù hợp với tình hình thực tế nhằm công khai
hóa, minh bạch hóa việc thu, chi, quản lý và sử dụng
tài chính, tài sản, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm
nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá
nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu,
tham nhũng, lãng phí.
Đưa nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ,
sinh hoạt chuyên đề
Đảng ủy Trường đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc
tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt
chuyên đề hằng quý theo đúng quy định.
Trong phiên họp chi bộ định kỳ hàng tháng, Đảng
ủy đã chỉ đạo các chi bộ tích hợp tuyên truyền tổ chức
giới thiệu nội dung chuyên đề. Trong các buổi sinh
hoạt thường kỳ, các chi bộ đều quán triệt việc thực
hiện học tập và làm theo Bác; thực hiện nghiêm túc
việc kiểm điểm và nêu gương trong học tập và làm
theo Bác. Chi bộ đã lựa chọn những vấn đề thiết thực
gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường
quán triệt giảng viên, cán bộ nghiên cứu thực hiện
lồng ghép quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại các lớp của Trường,
trong nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác.
Các số Nội san của Trường đều có chuyên mục “Tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hơn 50
bài viết có chất lượng; nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở
đã đề xuất được những giải pháp đột phá nhằm nâng
cao chất lượng toàn diện các mặt công tác của Đảng
bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các chi bộ đã triển khai sinh hoạt chuyên đề:
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
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ương và của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý,
người đứng đầu; trong đó nhấn mạnh vào nội dung
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.
Cụ thể 03 năm gần đây:
Năm 2018, 100% các chi bộ trực thuộc đã xây
dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,
chuyên đề năm 2018 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của đơn vị, 100% Các đồng chí Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng
khoa, phòng, Trưởng các đoàn thể trực thuộc Trường
xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW.
Năm 2019, thực hiện Kế hoạch về việc triển khai
chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng
nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống
nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”, Đảng ủy Trường đã xây dựng Kế hoạch
về việc triển khai và thực hiện Chỉ thị. 100% các chi
bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ
thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019 gắn với việc
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, 100% Các
đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường,
Bí thư chi bộ, Trưởng khoa, phòng, Trưởng các đoàn
thể trực thuộc Trường xây dựng kế hoạch cá nhân để
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Bản cam kết của cá nhân làm căn cứ kiểm điểm,
đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Đảng ủy
Trường đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công
tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá,
bình xét, phân loại đảng viên hàng năm. Qua đó, nêu
gương cá nhân điển hình có ý thức tích cực, có sự đổi
mới, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ
được giao.
Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII, các quy
định của Trung ương và của tỉnh về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu;
100% các chi bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị,
100% Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa, phòng, Trưởng
các đoàn thể trực thuộc Trường xây dựng kế hoạch cá
nhân để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
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Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị
quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Tăng cường
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống,
truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh
giai đoạn 2016 - 2020”
Đảng ủy lãnh đạo Chi đoàn Thanh niên Trường
triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
chuyên đề hằng năm, trong đó đề cao sự nêu gương
của các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn,
định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí
“Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Tham mưu
cho Đảng ủy, lãnh đạo Trường định kỳ gặp gỡ, trao
đổi, đối thoại với đoàn viên thanh niên. Nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên
truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư
tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên.
Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn
nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán
bộ, đoàn viên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo
dục trong tổ chức các phong trào hành động cách
mạng, tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên rèn
luyện và phấn đấu.
Chi đoàn thanh niên đã tổ chức được nhiều cuộc
tọa đàm khoa học, trong đó tập trung vào nội dung
“Thanh niên làm theo lời Bác”; Duy trì có nề nếp văn
hóa đọc sách cho đoàn viên thanh niên của Trường;
tích cực tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng
đạo đức cách mạng, các hoạt động về nguồn qua đó
góp phần giáo dục và gìn giữ truyền thống tốt đẹp
của dân tộc.
Thường xuyên tổng kết và xác định nội dung phong
trào phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị của Trường.
Phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những
tấm gương tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến,
quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đoàn phù hợp với yêu cầu, tình hình mới; xây dựng,
củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, làm cơ sở để thực
hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên. Không ngừng
nâng cao chất lượng rèn luyện đoàn viên, chất lượng
sinh hoạt chi đoàn. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng,
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
Kết quả việc giải quyết những vấn đề bức xúc,
nổi cộm
Do làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giai đoạn
(2016-2020); tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng
viên và quần chúng của Đảng bộ Trường ổn định,
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác, chấp hành
tốt nội quy, quy định của Trường, nêu cao ý thức tổ
chức kỷ lật, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, giản
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Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nội dung nghị quyết
các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII
và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; các nội dung
lựa chọn sinh hoạt chuyên đề luôn gắn với việc học
tập, rèn luyện theo phong cách của Bác, phát huy
tinh thần, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, gắn
với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo quy định.
Hằng năm, các chi bộ đều lựa chọn một số vấn đề
nổi cộm để thảo luận và đề xuất giải pháp khắc phục.
Bốn năm qua các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã lựa
chọn được hơn 60 vấn đề cần khắc phục, qua đó đã
đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực để tháo gỡ
khó khăn và nâng cao chất lượng công việc. Qua
triển khai sinh hoạt chuyên đề toàn thể đảng viên
trong Đảng bộ đã nhận thức tốt và có chuyển biến
tích cực về các mặt: đạo đức, lối sống của bản thân;
ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm
trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Việc xây dựng mô hình học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo
chuyên đề hằng năm
Căn cứ các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ
quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị chuyên đề hằng năm, Đảng ủy Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo triển
khai nội dung: Tiếp tục xây dựng tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể là:
Các chi bộ khoa, phòng; các tổ chức đoàn thể
thuộc Trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây
dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hằng năm; việc
lựa chọn xây dựng mô hình đối với các tập thể, cá
nhân được triển khai theo hướng: Có mục tiêu, chỉ
tiêu cụ thể, có giải pháp thực hiện; các công việc
được triển khai là những việc chuyên môn, khả thi,
dễ đo lường được kết quả, dễ đánh giá... Lấy kết quả
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh để đánh giá, bình xét hằng tháng, hằng
quý, đây là một trong những tiêu chí đánh giá, bình
xét, phân loại đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên,
người lao động tiêu biểu hằng năm. Kết quả thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được đánh giá khá toàn
diện trong các báo cáo tổng kết công tác năm của
Đảng bộ và của Trường, đã có 42 lượt tập thể và cá
nhân được các cấp ủy các cấp khen thưởng (trong đó
có 09 lượt tập thể, 33 cá nhân); 08 Bằng khen của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02 lượt đối với tập thể Đảng
bộ Trường và 05 cá nhân).

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
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dị, tiết kiệm; yên tâm, phấn khởi công tác, không có
vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh.
Thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU, ngày
08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về
“Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp
với nhân dân”. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng
Trường là người chủ trì buổi đối thoại, báo cáo, giải trình
về những kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và học viên nêu ra thuộc thẩm quyền
giải quyết. Từ năm 2016 đến nay đã tổ chức được là
75 buổi đối thoại; Trong đó quý I/2020 tổ chức được 04
buổi đối thoại với những hình thức phù hợp..
Do thực hiện tốt Quyết định số 819-QĐ/TU,
ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trong
những năm qua, Trường đã tổ chức thực hiện tốt các
quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác
phong làm việc, quy tắc ứng xử. Xây dựng và thực
hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói
dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Thực hiện
tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác hòa giải
trong nội bộ; kịp thời ngăn ngừa không để xảy ra
các biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa
quyền của cán bộ, công chức, viên chức.
Tuy nhiên việc triển khai thực hiện, Chỉ thị
05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Trường, vẫn
còn bộc lộ một số mặt hạn chế sau:
Một số cấp ủy chi bộ chưa thật sự quan tâm, chưa
đầu tư đúng mức cho việc lãnh đạo thực hiện Chỉ
thị, một số đảng viên chưa nêu cao tính gương mẫu
và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Việc lồng ghép học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nội dung sinh
hoạt ở một số chi bộ có lúc chưa thường xuyên, chất
lượng chưa cao.
Vẫn còn có đơn vị chưa thường xuyên quan tâm
việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên
tiến.Việc giám sát thực hiện học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số
chi bộ chưa được tiến hành thường xuyên. Việc xây
dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa sát
với thực tế, đặc điểm của đơn vị.
Trong thời gian tới Đảng bộ Trường chính trị
Nguyễn Văn Cừ cần tập trung thực hiện đồng bộ các
giải pháp sau:
Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả 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 gắn với
thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Nghị

quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính
trị Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công
tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày
22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;
Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí
thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu
quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình
hình mới; thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Chỉ
thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong
các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết
định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính
trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với những
hoạt động thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị của Trường. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm
là thi đua nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu
khoa học, công tác quản lý chuyên môn, quản lý học
viên, công tác phục vụ và xây dựng kỷ cương và môi
trường văn hóa trong cơ quan.
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy
đối với việc thực hiện Chỉ thị, đặc biệt quan tâm đến
việc làm theo Bác của các chi bộ, tổ chức đoàn thể
và đảng viên. Phát huy vai trò tích cực chủ động của
các tổ chức, đoàn thể trong tham mưu, đề xuất nội
dung xuyên suốt, những cách làm hay gắn với nhiệm
vụ chính trị của Trường. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng
kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc cho
từng tháng, quý, năm. Đổi mới nội dung, hình thức
tổ chức, có đánh giá cụ thể để rút kinh nghiệm hoặc
nhân rộng điển hình tiên tiến. Mỗi cán bộ, đảng viên
phải không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức,
lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, coi việc tự học tập,
rèn luyện là nhiệm vụ tự thân, là con đường duy nhất
để tiến bộ và phát triển.
Cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy
“xây” để “chống” làm cho tư tưởng, đạo đức của
Người thấm sâu vào cuộc sống... Kịp thời tôn vinh
những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách của Bác để cổ vũ, động viên mọi người tích cực
làm theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,
kịp thời chấn chỉnh những cách làm hình thức… Để
việc học tập và làm theo Bác thực sự là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng và toàn diện góp phần xây dựng
Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh./.
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Ý nghĩa tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
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Tự chỉ trích nhằm làm cho Đảng mạnh hơn, nhưng
không dừng lại, mà phải đạt tới mục tiêu tối cao, là:
“chúng ta đứng về lợi ích về công cuộc của dân chúng
mà chỉ trích những khuyết điểm, những chỗ lừng chừng
hoặc hèn nhát để đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ
rộng rãi hơn”(4). Với quan điểm biện chứng, Nguyễn Văn
Cừ đã nhấn mạnh tới mối quan hệ nhân - quả của mục
tiêu trực tiếp và mục tiêu tối cao của tự chỉ trích. Theo
đồng chí,“Tự chỉ trích Bônsơvích, nghĩa là để huấn luyện
quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện… để cho
Đảng được càng thống nhất và củng cố, để đưa phong
trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi”(5). Như
vậy, mục tiêu của “tự chỉ trích Bônsơvích” có hai cấp
độ: mục tiêu trực tiếp là làm cho Đảng ngày càng vững
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ổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là người đi đầu trong
việc đề cao tinh thần thẳng thắn đấu tranh phê
bình và tự phê bình nhằm nâng cao sức mạnh
của Đảng thể hiện qua tác phẩm “Tự chỉ trích”
(viết năm 1939). Tác phẩm “Tự chỉ trích” là bản phê bình
sâu sắc của Trung ương Đảng về sự lãnh đạo của mình
trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 1939), có tác dụng thúc đẩy sự thống nhất tư tưởng trong
toàn Đảng, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ 6
tháng 11/1939 quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến
lược, bước vào giai đoạn đấu tranh quyết liệt những năm
tháng sau đó.
Trải qua hơn 80 năm, những quan điểm, những
lời tâm huyết của đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong tác
phẩm “Tự chỉ trích” đến nay vẫn mang tính thời sự sâu
sắc. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân quyết
tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một
số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị
quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Việc nghiên
cứu và vận dụng các tư tưởng, quan điểm thể hiện trong
tác phẩm với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là rất
cấp thiết.
Về mục tiêu của “tự chỉ trích”
Theo Nguyễn Văn Cừ, mục tiêu trực tiếp của “tự chỉ
trích Bônsơvích” là thống nhất về tư tưởng. Ông tin và
thấy: “Những cuộc thảo luận điều khiển một cách đúng
đắn là cần thiết để thống nhất tư tưởng, một sự thống
nhất thật sự, mạnh mẽ, dựa trên sự giác ngộ và trung
thành của mọi người”(1). Và sự thống nhất càng trở nên
vững chắc khi Đảng có nguyên tắc tập trung dân chủ,
là “thiểu số cũng phải phục tùng đa số..., ngàn người sẽ
như một để thực hành ý chí ấy”(2).
Nhờ có tự chỉ trích mà Đảng ta đã khắc phục được
cả hai khuynh hướng rất nguy hại. Đó là: “xu hướng
“tả khuynh”, cô độc nó muốn làm cho Đảng co bé, rút
hẹp bởi biệt phái, cách xa quần chúng, và xu hướng
thỏa hiệp hữu khuynh, lung lay trước những tình hình
nghiêm trọng, nhãng quên hoặc che lấp sự tuyên
truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, lăm le rời bỏ những
nguyên tắc cách mệnh”(3).
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mạnh và mục tiêu tối cao là cách mạng thắng lợi, bảo
đảm quyền lợi, lợi ích của nhân dân lao động.
Vệ thái độ và phương pháp “tự chỉ trích”
Về vấn đề này, Nguyễn Văn Cừ có yêu cầu rất cao,
trước hết là cần vượt qua những điều “cãi vã những
chuyện nhỏ nhen”. Từ đó, khắt khe hơn, Nguyễn Văn
Cừ chỉ ra: “Tự chỉ trích Bônsơvích không phải là công
kích Đảng, mạt sát Đảng, đặt danh dự cá nhân lên trên
tất cả quyền lợi của Đảng, của cách mệnh”(6).
Trong “Tự chỉ trích”, Nguyễn Văn Cừ nhấn mạnh
và có so sánh, tới các phương pháp rất căn bản, như:
“Người cộng sản có bổn phận nói sự thật với quần
chúng, dẫn đường cho quần chúng chớ không phải theo
đuôi hay phỉnh họ. Những chủ trương chính trị mà lấy
ý kiến của mình làm ý muốn của quần chúng như anh
T.B. là rất sai lầm và nguy hiểm; nó làm cho Đảng xa
quần chúng và có thể dẫn tới những thất bại nặng nề
đau đớn”(7).
Thật cao cả và chí lý khi Nguyễn Văn Cừ phân tích
về những phương pháp “tự chỉ trích”, rằng: “Công khai,
mạnh dạn, thành thực vạch ra những nhầm lỗi của mình
và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng
hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng,
mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm
như thế không bị địch nhân lợi dụng, chửi rủa vu cáo
cho Đảng, không sợ “nối giáo cho giặc”. Trái lại, nếu
“đóng kín cửa bảo nhau, giữ cái vỏ thống nhất mà bề
trong thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, đó mới
chính là để cho quân thù chửi rủa; hơn nữa, đó tỏ ra
không phải một đảng tiền phong cách mạng, mà là một
đảng hoạt đầu cải lương”(8).
Như vậy, “tự chỉ trích Bônsơvích” là một phương thức
phát triển không chỉ của Đảng, mà còn là của lực lượng,
phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo.
Tư tưởng Nguyễn Văn Cừ về thái độ và phương
pháp tự chỉ trích có giá trị lớn từ phương diện vận dụng
phép biện chứng duy vật vào việc giải quyết các vấn
đề, các mâu thuẫn chính trị - xã hội đương đại. Ở đây, lý
luận khoa học về “quy luật sự thống nhất và đấu tranh
của các mặt đối lập”, một quy luật phổ biến của thế giới,
cũng như phương pháp luận toàn diện và lịch sử cụ thể
của phép biện chứng duy vật cần được những người
cộng sản Việt Nam đương đại sử dụng vào quá trình “tự
chỉ trích Bônsơvích”, do đó mà có hiệu quả cao và thành
công lớn.. Những năng lực của người cộng sản cần có
để tham gia vào quá trình “tự chỉ trích Bôn-sơ-vích”
Yêu cầu đối với những người cộng sản tham gia tự
chỉ trích,
Là họ nhất định phải có trình độ lý luận và phải có
năng lực thực tiễn dày dặn. Trong Tự chỉ trích, Nguyễn
Văn Cừ viết: “Người cộng sản chẳng bao giờ hô hào
những chuyện cao xa viển vông cho sướng miệng,
nhưng căn cứ vào sự thực, đồng thời nắm lấy sự đi tới (le
devenir) của sự vật, hiểu thấu luật tiến hóa của xã hội”(9).

Người tham gia “tự chỉ trích” phải có kiến thức lý luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin, đó là tốt nhưng chưa đủ, mà
quan trọng hơn, họ phải biết vận dụng phù hợp lý luận.
Về việc này, Nguyễn Văn Cừ chỉ ra trường hợp: “mặc
dầu anh T.B. đã đưa ra nhiều nguyên tắc rất đúng, đã
trích nhiều câu nói rất hay của Lênin, Xta-lin, nhưng anh
đã đem ứng dụng một cách sai lầm”(10)
Giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ
ở đây là, người cộng sản Việt Nam hiện nay, trong cả
nhận thức và hành động, phải luôn đặt lý luận và thực
tiễn trong mối quan hệ hữu cơ và nhân quả. Như thế có
nghĩa là, người cộng sản đã thâu thái được cái bản chất
quan điểm chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Ý nghĩa của tư tưởng trong “tự chỉ trích” đối với công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Nhận thức đúng về tính tất yếu và về vai trò động
lực của việc phê bình và tự phê bình trong toàn bộ công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. tự phê bình và
phê bình là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt
động cơ bản của Đảng, là vũ khí sắc bén, là quy luật tồn
tại và phát triển của chính đảng cách mạng. Đồng thời
đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cấp ủy
các cấp trong mỗi quá trình “tự chỉ trích Bônsơvích”.
Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên nhận thức
đúng và vận dụng phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin trong
sự kết hợp với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Có kế
hoạch tìm chọn cán bộ và nâng cao trình độ, tiếp cận
kiến thức khoa học chuyên ngành, đa ngành cho họ để
ngang tầm thời đại. Chỉ có như thế, người lãnh đạo xã
hội mới biết và mới không sợ tự chỉ trích, có đủ khả năng
dẫn đường cho quần chúng.
Nâng cao năng lực, trình độ thực tiễn và tổ chức thực
tiễn cho cán bộ, đảng viên, tạo cơ sở vững chắc cho việc
nắm bắt, kiểm nghiệm chân lý qua phê bình và tự phê bình.
Tóm lại, hơn 80 năm đã đi qua, những tư tưởng và
phương pháp cách mạng được nêu trong “Tự chỉ trích”
của Nguyễn Văn Cừ đã được thực tiễn cách mạng Việt
Nam kiểm nghiệm và khẳng định là hoàn toàn đúng
đắn. Những tư tưởng ấy là bài học quý giá cho những
người cộng sản trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn
Đảng hiện nay
Tài liệu tham khảo:
1 Nguyễn Văn Cừ, Tự chỉ trích, Nxb. CTQG - ST, H,
2012, tr.10.
2 Sách đã dẫn, tr.10.
3 Sách đã dẫn, tr.45.
4. Sách đã dẫn tr.38, 39.
5. Sách đã dẫn, tr.13.
6. Sách đã dẫn, tr.11.
7. Sách đã dẫn, tr.43, 44.
8, Sách đã dẫn tr.14.
9. Sách đã dẫn, tr.28.
10. Sách đã dẫn, tr.32.
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Nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng,
gắn với nhiệm vụ đăng cai tổ chức và tham gia hội thi
giảng viên dạy giỏi toàn quốc lần thứ VII - năm 2020
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Thực hành giảng tại thao giảng cấp trường năm 2020.
phải truyền bá được niềm tin
khoa học vào nền tảng tư tưởng
của Đảng, phải xây dựng, củng
cố được niềm tin của cán bộ,
đảng viên và nhân dân về vị trí,
vai trò và sự lãnh đạo Đảng, sự
quản lý đất nước của Nhà nước
ta đối với sự nghiệp cách mạng.
Vì vậy, việc nâng cao chất lượng
đội ngũ giảng viên, trước hết là
chất lượng giảng dạy là yếu tố
quyết định. Trong tổng thể các
nội dung, hình thức, phương
pháp để nâng cao chất lượng
giảng dạy của giảng viên, thì
hoạt động thao giảng và hội thi
giảng viên dạy giỏi là một hoạt
động có ý nghĩa rất thiết thực và
không thể thiếu.
Thông qua hoạt động thao
giảng và hội thi, nhằm kiểm tra,
đánh giá trình độ chuyên môn

và năng lực sư phạm của đội
ngũ giảng viên; thống nhất về
nội dung và phương pháp giảng
dạy. Kết quả của hoạt động thao
giảng, hội thi sẽ góp phần bồi
dưỡng, phát triển, chuẩn hóa
đội ngũ nhà giáo nói chung, đội
ngũ giảng viên lý luận chính
trị nói riêng. Qua đó là dịp để
giảng viên có điều kiện gặp gỡ,
tiếp xúc, học tập, trao đổi kinh
nghiệm lẫn nhau, động viên,
khích lệ cùng thắp sáng ngọn
lửa đam mê, sự tâm huyết, yêu
nghề, góp phần đẩy mạnh phong
trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”,
từng bước nâng cao trình độ kiến
thức, kỹ năng sư phạm và sự đổi
mới trong công tác giảng dạy.
Hiện nay, thực hiện quy chế
giảng viên và hoạt động khoa
học của Học viện Chính trị quốc

H
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oạt động thao giảng ở
các Trường Chính trị cấp
tỉnh hàng năm và tham
gia hội thi giảng viên dạy
giỏi toàn quốc do Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
là một hình thức tổ chức mang
tính chất chuyên môn, nghiệp
vụ. Hoạt động thao giảng và tổ
chức hội thi giảng viên dạy giỏi
có vai trò rất quan trọng trong
việc rèn luyện kỹ năng, phương
pháp giảng dạy của đội ngũ
giảng viên. Đồng thời là một
khâu có ý nghĩa quan trọng và
thiết thực đối với công tác đào
tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị
tại các Trường Chính trị hiện nay.
Do tính chất và vai trò của
giảng viên giảng dạy lý luận
chính trị đối với công tác giáo dục
lý luận chính trị của Đảng được
xem là một nội dung quan trọng
của công tác tư tưởng, góp phần
vào công tác xây dựng Đảng
vững mạnh về chính trị, tư tưởng,
tổ chức và đạo đức. Do đó, nhiệm
vụ cơ bản và chủ yếu của giảng
viên lý luận chính trị là khả năng
sử dụng các phương pháp, kỹ
năng tuyên truyền, nhằm truyền
đạt kiến thức cho người học
những nội dung cơ bản của Chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, về chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước. Bên cạnh
đó, giảng dạy lý luận chính trị
có một nhiệm vụ quan trọng là
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số giảng viên của Trường tham
gia các đợt Hội thi giảng viên dạy
Giỏi cấp Học viện đã có 08 giảng
viên đạt danh hiệu giảng viên
dạy Giỏi, trong đó có 03 giảng
viên đạt danh hiệu giảng viên
dạy Giỏi xuất sắc.
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả tích cực, hoạt động thao
giảng ở Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh vẫn còn
hạn chế như: Một số giảng viên
tham dự thao giảng chưa có
khả năng sử dụng đa dạng các
phương pháp giảng dạy, nhất là
phương pháp giảng dạy tích cực.
Vẫn còn có giảng viên hạn chế
về kỹ năng xử lý tình huống, khả
năng liên hệ thực tiễn, nhất là
thực tiễn mang tính định hướng
chính trị.
Từ những kết quả và hạn chế
của công tác tổ chức thao giảng ở
trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, để
tiếp tục phát huy những ưu điểm,
đồng thời khắc phục những hạn
chế, nhằm không ngừng nâng
cao chất lượng thao giảng trong
những năm tiếp theo, cần phải
có những giải pháp cụ thể sau:
Một là, công tác lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo
Trường và các chi bộ, khoa
chuyên môn phải kiên quyết, sâu
sát hơn nữa trong việc tổ chức
thao giảng cấp Khoa. Bởi vì chất
lượng của hoạt động thao giảng
cấp Khoa là nền tảng cho hoạt
động thao giảng của Trường.
Nếu chất lượng thao giảng cấp
Khoa còn hạn chế sẽ tác động
trực tiếp đến chất lượng thao
giảng cấp Trường.
Hai là, các khoa phải chủ
động và chịu trách nhiệm trong
việc tổ chức hoạt động thao
giảng. Vì vậy, cần phải tập trung
cho công tác chuẩn bị thật chu
đáo, nghiêm túc và chặt chẽ.
Trước hết là việc phân công và

lựa chọn các chuyên đề tham
gia thao giảng và công tác soạn
giáo án của giảng viên phải bảo
đảm đúng theo hướng dẫn về
mẫu giáo án, phân chia thời gian
phải phù hợp với nội dung. Giáo
án điện tử cũng phải được thống
nhất về hình thức, cách trình bày,
hình ảnh, màu sắc…
Ba là, lựa chọn và thành
lập đội ngũ tham gia công tác
chấm thao giảng ở cấp Khoa,
cấp Trường, phải đáp ứng được
yêu cầu về năng lực chuyên
môn, có kinh nghiệm và kỹ năng
giảng dạy. Nên lựa chọn và huy
động các thành viên Hội đồng
khoa học của Trường tham gia,
để phát huy khả năng của từng
thành viên. Đồng thời, quá trình
chấm, đánh giá phải đảm bảo
được tính khách quan, công tâm,
trung thực, khoa học.
Bốn là, nâng cao nhận thức
đối với mỗi giảng viên về hoạt
động thao giảng, phải nêu cao
tinh thần trách nhiệm, danh dự
nghề nghiệp. Quá trình tham
gia thao giảng cấp Khoa, cấp
Trường, giảng viên đều phải
thực sự nghiêm túc, tự giác và
tập trung cho công tác chuẩn
bị, từ soạn giáo án, đến việc
học tập, nghiên cứu, tìm tòi bổ
sung kiến thức, rèn kỹ năng thực
hành giảng dạy và xử lý các tình
huống. Đồng thời phải chuẩn bị
tốt về tâm lý, xác định tâm thế
chủ động, tự tin... khi tham gia
thao giảng.
Năm là, chỉ đạo phòng
Quản lý đào tạo và nghiên cứu
khoa học chủ động trong công
tác tham mưu, giúp Lãnh đạo
Trường công tác tổ chức thao
giảng hằng năm đảm bảo tiến
độ thời gian, hình thức tổ chức,
nội dung công việc. Đồng thời
phối hợp với các khoa xây dựng
khung lịch giảng dạy, học tập các
lớp để kết hợp với hoạt động thao

H

H

gia Hồ Chí Minh, các Trường
Chính trị cấp tỉnh tổ chức hoạt
động thao giảng cấp khoa, cấp
trường mỗi năm một lần. Trên cơ
sở kết quả thao giảng cấp khoa
lựa chọn các giảng viên có thành
tích cao, tham gia thao giảng cấp
trường. Trên cơ sở kết quả thao
giảng cấp trường sẽ lựa chọn cử
các giảng viên tham gia hội thi
giảng viên dạy giỏi toàn quốc do
Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh tổ chức 3 năm một lần.
Nhận thức được vai trò và tầm
quan trọng của hoạt động thao
giảng đối với việc nâng cao chất
lượng, nhằm xây dựng đội ngũ
giảng viên của trường ngày càng
vững về chuyên môn, kiến thức,
trình độ, kỹ năng và phương pháp
giảng dạy. Vì vậy, liên tục trong
nhiều năm qua, Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh đã
luôn nghiêm túc thực hiện và đã
đạt được những kết quả tích cực
trong việc tổ chức thao giảng cấp
Khoa, cấp Trường. Hàng năm,
đội ngũ giảng viên của Trường
đều thực hiện và tham gia thao
giảng cấp Khoa, theo đó, các
Khoa chủ động xây dựng kế
hoạch trình Lãnh đạo Trường phê
duyệt. Căn cứ vào kế hoạch đã
được phê duyệt, các khoa phân
công nhiệm vụ cho giảng viên và
giảng viên kiêm chức lựa chọn
nội dung đăng ký và thực hiện
nhiệm vụ thao giảng thao giảng.
Các bước tiến hành thao giảng
cấp Khoa đều thực hiện nghiêm
túc theo quy định do Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
và quy định của Trường. Kết quả
thao giảng là cơ sở để Lãnh đạo
Trường lựa chọn từ 5 đến 6 giảng
viên có thành tích đạt từ loại Giỏi
trở lên để tham gia thao giảng cấp
Trường. Tổng hợp kết quả bình
quân thao giảng cấp Khoa, cấp
Trường hàng năm, 100% giảng
viên đều đạt Khá, Giỏi. Đến nay,
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giảng của các khoa, tạo tâm lý
tốt cho giảng viên khi tham gia
thao giảng trong điều kiện có
học viên. Phòng Tổ chức, hành
chính, thông tin, tư liệu chuẩn bị
tốt các điều kiện phục vụ, đảm
bảo thuận lợi cho các khoa thực
hiện việc thao giảng…
Năm 2020, Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh rất
vinh dự được chọn là đơn vị đăng
cai tổ chức hội thi giảng viên dạy
giỏi toàn quốc khu vực phía bắc
do Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh tổ chức. Và ngày
19/12/2019, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh đã có Kế
hoạch số 1072- KH/HVCTQG về
tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi
toàn quốc các trường chính trị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, trường cán bộ của các bộ,
ngành, đoàn thể Trung ương
lần thứ VII - năm 2020. Ngày 05
tháng 02 năm 2020, Giám đốc
Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh đã ban hành Quyết định
số 372-QĐ/HVCTQG, về việc tổ
chức Hội thi giảng viên dạy giỏi
toàn quốc các trường chính trị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, trường cán bộ của các bộ,
ngành, đoàn thể Trung ương lần
thứ VII - năm 2020. Theo quyết
định, địa điểm tổ chức hội thi khu
vực phía bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra), tại Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian, từ ngày 19 tháng 8
đến ngày 22 tháng 8 năm 2020.
Khu vực phía nam (từ Đà Nẵng
trở vào). Địa điểm tại Trường
Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời gian từ ngày 25 tháng 8 đến
ngày 28 tháng 8 năm 2020. Tiếp
đó, ngày 02 tháng 3 năm 2020,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh đã có Thông báo số
166-TB/HVCTQG-TCT, Kết luận
của Đồng chí Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận
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Trung ương, Giám đốc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
tại cuộc Ban Chỉ đạo, Ban Tổ
chức Hội thi giảng viên dạy giỏi
toàn quốc các trường chính trị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, trường cán bộ của các bộ,
ngành, đoàn thể Trung ương lần
thứ VII - năm 2020.
Trên cơ sở đó, để cụ thể hóa
và tổ chức thực hiện, ngày 17
tháng 3 năm 2020, tỉnh ủy Bắc
Ninh đã xây dựng Kế hoạch số
144-KH/TU về công tác phối
hợp tổ chức Hội thi. Theo đó,
ngoài các nhiệm vụ phối hợp với
cơ quan, ban, ngành của tỉnh,
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
có nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng
kế hoạch tổ chức thực hiện chi
tiết, thành lập các Ban, tiểu ban
và phân công nhiệm vụ cụ thể,
khoa học, chuẩn bị tốt các điều
kiện phục vụ Hội thi; tập trung
chỉ đạo tốt các hoạt động chuyên
môn, nghiên cứu khoa học, thao
giảng, dự giờ, lựa chọn giảng
viên tham gia Hội thi; xây dựng
kế hoạch hướng dẫn phục vụ
các đại biểu đi tham quan danh
lam, thắng cảnh, di tích lịch sử
trên địa bàn, trứơc và sau Hội thi;
tập trung triển khai các nội dung
công việc từ quý II/2020; đảm
bảo hoàn thành bổ sung cơ sở
vật chất, mua sắm, lắp đặt các
thiết bị phục vụ cho Hội thi…
Như vậy, theo Thông báo 166
TB/HVCTQG-TCT, toàn quốc có
63 trường chính trị cấp tỉnh và 11
trường cán bộ của các bộ, ngành,
đoàn thể Trung ương tham gia
hội thi. Trong đó khu vực phía
bắc có 31 trường chính trị cấp
tỉnh và 9 trường cán bộ của các
bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Khu vực phía nam có 32 trường
chính trị cấp tỉnh và 2 trường cán
bộ của các bộ, ngành, đoàn thể
Trung ương. Đây là một nhiệm
vụ rất quan trọng, đồng thời là

một vinh dự rất lớn cho Trường
chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh
Bắc Ninh, lần đầu tiên trường
được đăng cai tổ chức hội thi với
quy mô cấp toàn quốc. Do đó,
công tác chuẩn bị phục vụ các
điều kiện để đảm bảo cho hội
thi hoàn thành tốt các nội dung
chương trình và thành công như
kế hoạch đã đề ra, cùng với tổ
chức tốt thao giảng cấp trường để
lựa chọn các giảng viên có thành
tích cao tham gia hội thi là nhiệm
vụ trọng tâm trong thời gian tới
của Trường. Trên tinh thần đó,
với niềm vinh dự và trách nhiệm,
sự quyết tâm trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh
đạo trường, các tổ chức đoàn
thể, sự đoàn kết, thống nhất của
tập thể cán bộ, viên chức, người
lao động . Đồng thời, cùng với sự
quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp của Học viện chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh, của Tỉnh ủy
Bắc Ninh, sự phối hợp của các
cơ quan thuộc Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, như Văn phòng Tỉnh ủy,
Văn phòng UBND tỉnh, Công an
tỉnh, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở
Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Điện lực Bắc
Ninh và Thường trực Thành ủy
Bắc Ninh... Tập thể cán bộ, viên
chức, người lao động Trường sẽ
nỗ lực, quyết tâm làm tốt công
tác chuẩn bị, đảm bảo đáp ứng
yêu cầu phục vụ cho tổ chức hội
thi về cơ sở vật chất - kỹ thuật, an
ninh trật tự, an toàn giao thông,
an toàn thực phẩm, an toàn
phòng, chống cháy, nổ, điện lưới,
trang trí đường phố; các hoạt
động văn hóa, văn nghệ; địa
điểm có ý nghĩa lịch sử - văn hóa
cho hoạt động về nguồn; công
tác tiếp các đoàn về dự hội thi.
Đồng thời, công tác tổ chức và
phục vụ Hội thi luôn phải chu
(Xem tiếp trang 15)
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Trao đổi về một số bất cập cần khắc phục
trong bộ quy chế quản lý đào tạo của các
trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay
ThS. NGUYỄN CHÍ TẤN
Phó Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Chí Tấn - Phó Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp LLCT-HC
hình thức VLVH huyện Tiên Du, khóa 8 (2017 - 2019).
ngày 02/5/2019 Giám đốc Học viện đã ký Quyết
định số 2252-QĐ/HVCTQG về việc ban hành
Quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây
viết tắt là bộ Quy chế), gồm: (1) Quy chế đào
tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; (2)
Quy chế giảng viên trường chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; (3) Quy chế nghiên
cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; (4) Quy chế thanh
tra đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Quy chế được ban hành kịp thời cùng
với Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG ngày
24/12/2018 của Giám đốc Học viện về việc
điều chỉnh Chương trình đào tạo trình độ Trung
cấp lý luận chính trị - hành chính (sau đây viết

H

T

hực hiện Kết luận của Giám đốc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội
nghị triển khai Quy định số 09-QĐi/TW
ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường
chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Ban chỉnh sửa, bổ sung bộ quy chế (thành
lập theo Quyết định số 11/QĐ-HVCTQG ngày
02/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh - sau đây viết tắt là Học
viện) cùng với Vụ Các trường chính trị đã kịp thời
chỉnh sửa, bổ sung bộ Quy chế quản lý đào tạo
của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số
1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám
đốc Học viện) để trình Giám đốc Học viện ký
quyết định ban hành Quy chế mới. Theo đó,
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phòng. Ở đây, hoàn toàn không có bộ phận nào
trong cơ cấu tổ chức của trường có tên gọi là
“Ban Giám hiệu”. Do vậy, cụm từ “Ban Giám
hiệu” trong bộ Quy chế cần được thay bằng cụm
từ “Lãnh đạo” để đảm bảo tính pháp lý, tạo sự
đồng bộ, thống nhất khi thực thi.
- Tại Khoản 2, Điều 6 của Nghị định số
125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính
phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước,
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực
lượng vũ trang nhân dân, đã ghi: “Mẫu bằng tốt
nghiệp và việc quản lý bằng tốt nghiệp thực hiện
theo quy định tại các quy chế văn bằng, chứng
chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành”.
Hơn nữa, theo các quy chế hiện hành về văn
bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc
dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
ban hành, đều quy định: “Văn bằng, chứng chỉ
được cấp một lần”, trừ “trường hợp văn bằng,
chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do
lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng,
chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng
chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng,
chứng chỉ”. Tuy nhiên, tại Điều 51, Quy chế đào
tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, lại
quy định: “Cấp lại bằng” đối với “Trường hợp
bằng bị hỏng…” và “Trường hợp bằng bị mất…”
là không đúng với các quy định có liên quan đã
nêu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hơn nữa,
Quy chế này chưa đưa ra các điều khoản quy
định về việc “cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung
cấp lý luận chính trị - hành chính từ sổ gốc”.
Hai là, một số điều khoản trong bộ Quy chế
tính khả thi không cao, khó áp dụng hoặc không
thể thực hiện được trong thực tế.
- Quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của
lãnh đạo trường (Quy chế ghi là Ban Giám hiệu),
trong quản lý học viên, trong Quy chế, là: “Xem
xét, quyết định việc học viên nghỉ học”. Do vậy,
theo quy định này thì bất luận trường hợp nào, khi
học viên nghỉ học đều phải xin phép và được sự
đồng ý của Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng khi
được ủy quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên,
trên thực tế, học viên các lớp thuộc đối tượng
điều chỉnh của Quy chế hầu hết là cán bộ, công
chức, viên chức trong các cơ quan của Đảng,
nhà nước, các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở. Họ
là người vừa làm vừa học nên việc nghỉ học trong

H

H

tắt là Chương trình đào tạo), ban hành kèm
theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày
21/4/2014 đã giúp các Trường Chính trị tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở để tổ
chức và quản lý thực hiện có hiệu quả các hoạt
động chuyên môn nói chung và Chương trình
đào tạo nói riêng.
Sau hơn một năm thực hiện bộ quy chế, từ
02/5/2019 đến nay tại Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, cho thấy: So với các
bản quy chế ban hành kèm theo Quyết định số
1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám
đốc Học viện, bộ Quy chế hiện hành có nhiều
điều khoản mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung
trên cơ sở kế thừa, có điều chỉnh, phù hợp hơn
với thực tế của các trường chính trị. Hệ thống
các điều khoản được trình bày chặt chẽ và có
tính bao quát cao để điều chỉnh các quan hệ
phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động của
trường và thực hiện Chương trình đào tạo. Đây
thực sự là cơ sở pháp lý cho các trường chính trị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo,
điều hành các hoạt động thuộc phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng của bộ Quy chế.
Trên cơ sở đó, Trường đã chủ động thực hiện và
cụ thể hóa một số nội dung cho phù hợp với tình
hình thực tế của địa phương và đặc điểm, tình
hình cụ thể của Trường.
Tuy nhiên, từ thực tế triển khai thực hiện bộ
Quy chế ở Trường và qua nghiên cứu, trao đổi
kinh nghiệm với nhiều đồng nghiệp ở một số
trường chính trị tỉnh, thành phố khác, tác giả xin
trao đổi về một số bất cập cần khắc phục trong
bộ Quy chế mới, như sau:
Một là, một số từ ngữ được sử dụng trong Quy
chế chưa thống nhất và sử dụng thiếu chính xác
so với các được quy định hiện hành trong các
văn bản của Đảng và Nhà nước.
- Tại khoản 2, Điều 3 của Quy định số 09QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Quy định
số 09), nêu rõ: Cơ cấu tổ chức của các trường
chính trị cấp tỉnh, gồm:
“2.1. Lãnh đạo gồm: Hiệu trưởng và không
quá 2 phó hiệu trưởng.
2.2. Trường chính trị cấp tỉnh được thành lập
tối đa 5 khoa, phòng”.
Theo đó, trong cơ cấu tổ chức của các trường
chính trị cấp tỉnh, có Lãnh đạo và các khoa,
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thời gian tập trung học là khó tránh khỏi. Hơn
nữa, địa điểm tổ chức lớp cũng rất đa dạng, có
lớp mở tại Trường, có lớp mở tại các huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc mở tại các đơn vị
liên kết khác, là các cơ quan, doanh nghiệp… Vì
thế, quy định này là khó thực hiện. Nếu có thực
hiện cũng không được triệt để, tính khả thi thấp.
Do vậy, cần có sự phân cấp về thẩm quyền giải
quyết cho học viên xin nghỉ học theo hướng: Nghỉ
01 buổi, thuộc thẩm quyền của giảng viên trực
tiếp giảng dạy tại buổi trên lớp hoặc Chủ nhiệm
lớp giải quyết; nghỉ 02 buổi liên tục, thuộc thẩm
quyền của Trưởng khoa phụ trách phần học; nghỉ
03 buổi liên tục trở lên thuộc thẩm quyền của
Lãnh đạo trường giải quyết.
- Quy chế nghiên cứu khoa học có nhiều
điều khoản mới và quy định khá chi tiết. Tuy
nhiên, Quy chế này vẫn chưa điều chỉnh và áp
dụng đối với nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực
nghiên cứu khoa học của các trường chính trị
cấp tỉnh, như: Nhận xét, phản biện đề tài khoa
học các cấp; Tham gia các hội đồng khoa học,
thao giảng... Hơn nữa, quy định về định mức giờ
chuẩn nghiên cứu khoa học có tăng, trong khi
đó mức tính giờ cho mỗi công trình khoa học lại
giảm so với các quy định trước đây.
- Tại Khoản 1, Điều 37 Quy chế Đào tạo Trung
cấp lý luận chính trị - hành chính, khi quy định về
điểm chuyên cần của học viên được chia theo
các mức. Trong đó: Tham gia 100% thời lượng
chương trình, được 04 điểm (Mức 1); Tham gia
từ 75% đến dưới 100% thời lượng chương trình,
được 03 điểm (Mức 2); Tham gia dưới 75% thời
lượng chương trình, được 02 điểm (Mức 3).
Quy định trên cho thấy: (1) Khung thời gian ở
Mức 2 là quá rộng (từ 75% đến 100%); (2) Khung
thời gian và thang điểm ở Mức 3 lại mâu thuẫn với
quy định: “Trường hợp học lại, học bổ sung thì
thời gian học không xét để tính điểm chuyên cần”
(Mục b, Khoản 1, Điều 37 nêu trên).
Hơn nữa, cũng tại các điều khoản trong Quy
chế đã quy định: “Nếu học viên được nhà trường
đồng ý cho nghỉ học dưới 25% tổng số thời gian
học lý thuyết, thảo luận trên lớp của phần học,
môn học thì trước khi thi phải học lại nội dung
chưa học” và “nghỉ học từ 25% trở lên tổng số
thời gian học lý thuyết, thảo luận trên lớp của
phần học, môn học thì trước khi thi phải học lại
cả phần học, môn học đó”
Do vậy, quy định về tính điểm chuyên cần
của học viên cần được phân chia theo các mức

phù hợp và tránh mâu thuẫn hoặc trái với các
điều khoản có liên quan trong cùng Quy chế.
Ba là, cũng trong Quy chế hiện hành, khi quy
định tính giờ chuẩn đối với một số hoạt động
chuyên môn gắn với thực hiện chương trình đào
tạo còn chưa thống nhất.
- Tại khoản 3, Điều 14 Quy chế Đào tạo
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khi
quy định về quyền lợi của chủ nhiệm lớp, có
ghi: “Chủ nhiệm lớp giữ ngạch giảng viên thì cứ
chủ nhiệm 01 lớp được giảm 5% định mức giờ
chuẩn”. Theo đó, sẽ giảm 13,5 giờ chuẩn đối
với người giữ ngạch giảng viên và giảm 14,5 giờ
chuẩn đối với người giữ ngạch giảng viên chính.
Còn đối với “Chủ nhiệm lớp không giữ ngạch
giảng viên, được tính 60 giờ làm việc/lớp/khóa”.
Như vậy, đối với cùng một công việc, là chủ
nhiệm lớp nhưng mức tính giờ chuẩn lại khác
nhau giữa giảng viên với giảng viên chính và
khác nhau về cách tính giờ giữa người giữ ngạch
giảng viên (tính theo giờ chuẩn) và người không
giữ ngạch giảng viên (tính theo giờ làm việc).
Mặt khác, chủ nhiệm lớp không giữ ngạch
giảng viên lại không có quy định về định mức
giờ nghĩa vụ. Do vậy, các trường không có cơ sở
để tính vượt giờ cho đối tượng này.
Bốn là, trong bộ quy chế này chưa có các
điều khoản quy định về tính giờ chuẩn đối với
hoạt đông của các thành viên tham gia hội đồng
thi hết phần học và quy định để điều chỉnh các
quan hệ về việc cho học viên chuyển lớp; về
quy chế phòng thi, phòng kiểm tra; về cách thức
tổ chức chấm thi, chấm kiểm tra, chấm tiểu luận
và quy định cụ thể về mức kinh phí cho việc tổ
chức học lại, học bổ sung, thi bổ sung, thi lại.v.v.
Từ những vấn đề trao đổi nêu trên, xin kiến
nghị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh cần sớm chỉ đạo sơ kết, đánh giá kết
quả sau 01 năm thực hiện bộ Quy chế hiện hành.
Trên cơ sở đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn
thiện theo hướng ban hành bộ quy chế khung
và giao cho các trường căn cứ điều kiện thực tế
để xây dựng các quy chế, quy định cụ thể cho
phù hợp. Đồng thời, các trường cần chủ động
xây dựng các quy định chi tiết để điều chỉnh
các quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý
đào tạo, khắc phục tình trạng thiếu những thể
chế quản lý cần thiết, tạo ra sự thống nhất trong
quản lý, điều hành của lãnh đạo và những người
thực thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu
quả các hoạt động của trường./.
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Vài suy nghĩ về văn hóa công vụ - Yếu tố quan trọng
góp phần thực hiện thành công cải cách hành chính
Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
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phạm. Tức là, chủ yếu tập trung vào những yêu cầu
bắt buộc về trình độ, năng lực, trách nhiệm, ý thức,
kỷ luật, kỷ cương hành chính... Vấn đề đặt ra là, để
thực hiện được điều đó lại phụ thuộc vào bản thân
mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức và thực
hiện như thế nào? Hay nói cách khác, cán bộ, công
chức, viên chức luôn có khát vọng cống hiến, phục
vụ tốt trong phạm vi chức trách của mình, đây là
một vấn đề còn chưa được đề cập nhiều.
Thực tế cho thấy, chúng ta đã triển khai, tổ
chức thực hiện những yêu cầu trong công sở như:
đạo đức công vụ, văn hóa công sở… nhằm thúc
đẩy quá trình cải cách hành chính nhà nước nhưng
hiệu quả chưa cao vì chưa đi sâu vào những quy
định mang tính giá trị trong phục vụ nhân dân của
cán bộ, công chức, viên chức. Chính vì vậy, xây
dựng văn hóa công vụ là yêu cầu cần thiết trong
giai đoạn hiện nay.
Văn hóa công vụ là tập hợp các giá trị, thái độ,
chuẩn mực, niềm tin và các định hướng tinh thần
có ý nghĩa định hình và quyết định hành vi của nền
công vụ. Văn hóa công vụ không phải là tập hợp
giản đơn hai lĩnh vực văn hóa và công vụ, mà đó
là sự thẩm thấu của văn hóa vào công vụ, là công
vụ đậm chất văn hóa. Hay nói cách khác, văn hóa
công vụ chính là tinh thần nhân văn trong xử lý các
quan hệ giữa cơ quan công quyền với tổ chức, công
dân nhằm thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ xã hội vì
mục đích phục vụ nhân dân. Văn hóa công vụ là
yếu tố mang tính động lực, trọng tâm của cải cách
hành chính. Văn hóa công vụ hình thành hệ thống
thái độ, lối sống tích cực, tiến bộ trong môi trường tổ
chức; văn hóa công vụ giúp cho cá nhân mỗi thành
viên trong tổ chức có động lực trong lao động, sáng
tạo và cống hiến. Đó là môi trường cán bộ, công
chức, viên chức tìm thấy những giá trị chuẩn mực
chung từ đó thẩm thấu và biến nó thành giá trị của
bản thân. Đồng thời, họ cũng tìm thấy sự đồng lòng,
chia sẻ, tin tưởng với đồng nghiệp, với cấp trên và
sẵn sàng phục vụ nhân dân hết mình.
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ải cách hành chính Nhà nước ở Việt Nam là
một chủ trương lớn của Đảng ta nhằm hướng
tới xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đồng
thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các
lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời gian qua,
khi triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải
cách hành chính với hai giai đoạn 2001-2010 và
2011-2020, chúng ta đã thực hiện một cách quyết
liệt và đã đạt được một số mục tiêu quan trọng đề
ra. Tuy nhiên, để thực hiện thành công chương trình
này trên cơ sở các mục tiêu đã xác định cần phải
có những giải pháp mang tính cốt lõi, cơ bản mang
tính quyết định.
Đẩy mạnh cải cách hành chính được triển khai
đồng bộ trên nhiều nội dung trong đó việc xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất,
có năng lực đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp
ứng tốt yêu cầu công việc là một nội dung có tính
quyết định sự thành công của cải cách hành chính.
Phục vụ nhân dân phải được coi là trách nhiệm,
bổn phận của cán bộ, công chức, viên chức, gắn
với những chuẩn mực trong các mối quan hệ liên
quan đến hoạt động công vụ. Để làm được điều đó,
không phải chỉ tuân theo những nguyên tắc, quy
định là đủ mà cần phải nâng lên thành ý thức trách
nhiệm, tự giác và là điều hiển nhiên của cán bộ,
công chức, viên chức, trở thành văn hóa trong quá
trình thực thi công vụ. Đây là một vấn đề chưa được
nhiều cơ quan hành chính Nhà nước quan tâm và
đặt ra cho đội ngũ của mình. Trong chương trình,
Chính phủ đã nêu rõ: xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình
độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát
triển của đất nước. Hoàn thiện quy định của pháp
luật và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên
cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng
thời, chương trình quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn
của cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với
trách nhiệm và có chế tài nghiêm đối với hành vi vi

ThS. VŨ THỊ LƯƠNG
Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
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thị số 05 CT/TƯ của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh,
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, Quy định 08-QĐi/TW của Ban chấp
hành Trung Ương về “Trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên”….
Thứ hai, thường xuyên và liên tục quan tâm đến
công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ và kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức.
Thứ ba, giáo dục nâng cao tính tự giác của cán
bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ,
thay đổi tư duy từ phục vụ nhà nước sang phục vụ
nhân dân với tinh thần cởi mở, tận tình, chu đáo,
trách nhiệm đến cùng.
Thứ tư, xây dựng bầu không khí tích cực trong
môi trường cơ quan, đơn vị, luôn lấy hiệu quả công
việc làm mục tiêu trong thực thi công vụ. Cán bộ,
công chức, viên chức phải có động cơ đúng đắn,
thái độ đúng mực, tinh thần phối hợp cao với đồng
nghiệp, loại bỏ những tư tưởng vị kỷ, hẹp hòi, ganh
đua, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó khăn,
phức tạp, chỉ nhận nhiệm vụ khi có lợi ích cá nhân.
Thứ năm, đảm bảo tính chính xác, khách quan,
công bằng, công tâm trong đánh giá cán bộ, công
chức, viên chức và trong công tác thi đua khen
thưởng... Phê bình đúng là động lực to lớn để cán
bộ, công chức, viên chức phấn khởi, nhiệt tình, trách
nhiệm và sáng tạo trong quá trình thực thi công vụ.
Thực hiện được một số yêu cầu trên về văn hóa
công vụ sẽ góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp
ứng yêu cầu công việc, tính chuyên nghiệp cao, kỹ
năng thực thi công vụ thành thục. Đây là nội dung
cốt lõi, thúc đẩy quá trình và nâng cao hiệu quả cải
cách hành chính trong xu thế hội nhập ở Việt Nam
hiện nay./.

Nâng cao chất lượng...

Bắc Ninh là một vinh dự rất lớn đối với tập thể cán
bộ, viên chức, người lao động của Trường. Hội thi
không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống
các Trường Chính trị cả nước, mà còn là ngày hội và
tạo động lực góp phần rèn luyện, nâng cao chuyên
môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên giảng dạy,
nghiên cứu lý luận chính trị. Thông qua Hội thi, công
nhận, suy tôn được những giảng viên dạy giỏi tiêu
biểu, từ đó khuyến khích, tạo động lực để đội ngũ
giảng viên tiếp tục phấn đấu vươn lên, nhằm xây
dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngày càng
có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo,
bồi dưỡng của các Trường Chính trị trong cả nước,
góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính
trị của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.

H

Văn hóa công vụ chứa đựng những nội dung,
yêu cầu về đạo đức, hành vi, ứng xử. Trong đó, khi
thực thi công vụ, cán bộ, công chức, viên chức cần
chú ý một số yêu cầu sau:
Một là, xây dựng cho mình tác phong chuyên
nghiệp, phương pháp khoa học trong thực thi công
vụ. Cán bộ, công chức, viên chức phải được đào tạo
đúng chuyên môn, có trình độ, năng lực công tác,
kỹ năng xử lý giải quyết công việc cùng với ý thức
chấp hành quy chế, kỷ luật cao.
Hai là, cán bộ, công chức, viên chức phải coi
phục vụ nhân dân là trách nhiệm, là bổn phận của
mình, thực hiện một cách tự giác mà không chịu sự
chi phối nào từ các mối quan hệ, lợi ích hoặc các
chế tài. Qua thái độ và hành vi phục vụ, mối quan
hệ giữa cá nhân cán bộ, công chức, viên chức nói
riêng và nhà nước nói chung với công dân, tổ chức
ngày càng tốt đẹp, thể hiện ở sự thấu hiểu, cảm
thông, chia sẻ, hợp tác tiến tới tôn trọng, tin tưởng
nhau giữa hai bên.
Ba là, tính minh bạch, rõ ràng trong quá trình
thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
phải được đề cao. Cụ thể là: tường minh về quy
định, quy trình, nguyên tắc làm việc, công khai để
dân biết và sẵn sàng để dân giám sát; không có
thái độ và hành vi mập mờ, khó hiểu, gây hiểu lầm
cho công dân và tổ chức trong quá trình giải quyết
công việc.
Để thực hiện được những vấn đề trên, trong cải
cách hành chính nhà nước cần tập trung vào một
số yêu cầu sau đối với đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm tự
rèn luyện, trau dồi đạo đức công vụ cho bản thân.
Trong đó, chú trọng việc giám sát thực hiện Chỉ

(Tiếp theo trang 10)

đáo, góp phần quảng bá hình ảnh của Bắc Ninh với
Học viện và các đơn vị bộ, ngành, đoàn thể Trung
ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo được
ấn tượng tốt đẹp về vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc.
Hoạt động thao giảng và công tác chuẩn bị
đăng cai Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các
trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể
Trung ương lần thứ VII - năm 2020 khuc vực phía
bắc tổ chức tại Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh
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Nhận thức về vai trò của giảng viên đối với hoạt động
giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay
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giảng dạy của người giảng viên
lý luận chính trị, ngoài những
nội dung, kiến thức kinh điển,
giáo trình, đòi hỏi giảng viên
còn phải gắn với liên hệ, thực
hiện phương châm lý luận gắn
với thực tiễn. Bên cạnh đó, đặc
điểm, tính chất của giảng dạy
lý luận chính trị là việc truyền
thụ những nguyên lý, lý luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối
cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam, trên cơ sở đó
giúp cho người học có tư duy
khoa học, đạo đức cách mạng,
năng lực sáng tạo trong hoạt
động thực tiễn. Nội dung các
môn lý luận chính trị cũng có
quan hệ trực tiếp đến quan
điểm, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước, và trở
thành bộ phận chủ đạo tạo
nên cơ sở lý luận của đường
lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước. Đồng thời nó cũng
phản ánh quan điểm, đường
lối của Đảng về những vấn đề
cơ bản trong cách mạng giải
phóng dân tộc trước đây, trong
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
hiện nay. Dó đó, ngoài chức
năng là một giảng viên, giảng
viên lý luận chính trị còn là một
chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng
của Đảng, một cán bộ tuyên
truyền, một báo cáo viên để
thực hiện nhiệm vụ xây dựng,
truyền bá và bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng. Đây là nội

dung quan trọng, giúp cho
giảng viên thực hiện vai trò
chức năng định hướng chính trị
trong quá trình thực hiện giảng
dạy, một yêu cầu bắt buộc
và cũng xác định là điều kiện
đủ, quyết định đến phẩm chất
nghề nghiệp của người giảng
viên lý luận chính trị.
Vai trò nổi bật và có thể
nhận biết rõ nhất giảng viên lý
luận chính trị chính là việc thực
hiện chức năng định hướng
tư tưởng chính trị cho người
học. Nội dung định hướng tư
tưởng chính trị là việc giảng
viên thực hiện công tác tuyên
truyền, giáo dục nhận thức
cho người học về Chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, Cương lĩnh chính trị, chủ
trương, đường lối, chỉ thị, nghị
quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước… đồng
thời khẳng định giá trị bất biến,
bản chất khoa học, cách mạng
thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng
cũng như con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở nước ta dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam… Muốn vậy, trước
hết giảng viên ngoài việc nắm
vững kiến thức chuyên ngành
đào tạo thì phải có kiến thức
cơ bản chung về các môn
khoa học chính trị, về xây
dựng Đảng, nghiệp vụ công
tác Đảng. Trong đó, nội dung
xây dựng Đảng về tư tưởng là
vấn đề cốt lõi. Bởi vì, công tác

H

T

rong xu thế chung của
sự phát triển giáo dục
thế giới, giáo dục Việt
Nam cũng đang trong
quá trình đổi mới sâu sắc và
toàn diện để tìm ra con đường
phát triển phù hợp với đặc
điểm lịch sử, văn hóa, truyền
thống của mình. Trong sự tồn
tại và phát triển của giáo dục
Việt Nam nói chung, đã gắn
liền với một loại hình giáo dục
riêng biệt, đặc thù, đó là giáo
dục lý luận chính trị của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Vì vậy,
giáo dục lý luận chính trị cũng
phải đặt mình vào quy luật của
sự phát triển và cần phải đổi
mới, trong đó giảng viên đóng
vai trò là những tiên phong,
vì chất lượng giáo dục lý luận
chính trị gắn liền với vai trò của
đội ngũ giảng viên.
Nhận thức đầy đủ về vị trí,
vai trò của giảng viên lý luận
chính trị cũng là một vấn đề
cần phải được xem xét nghiêm
túc, đầy đủ và chính xác, từ đó
người giảng viên mới có thể xác
định tâm thế và tinh thần trách
nhiệm chính trị của mình trước
nhiệm vụ được phân công và
thực hiện. Nếu người giảng
viên lý luận chính trị chỉ dừng
lại nhận thức bản thân là một
viên chức làm việc theo quy
định, quy chế và cố gắng hoàn
thành công việc được giao thì
mới chỉ đạt được điều kiện
cần, nhưng chưa đủ. Quá trình

CN. NGUYỄN ĐỨC TIỆM
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
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Đảng là bảo vệ Đảng, Cương
lĩnh chính trị, đường lối của
Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; bảo vệ công
cuộc đổi mới, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế; bảo vệ
lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ
gìn môi trường hòa bình, ổn
định để phát triển đất nước”;
“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng phải trên cơ sở quán
triệt sâu sắc, vận dụng đúng
đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
vào thực tiễn Việt Nam trong
thời đại ngày nay, trước hết là
trong xây dựng đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước và thể
chế, nguyên tắc tổ chức hoạt
động của toàn hệ thống chính
trị”(2). Vì vậy, nắm bắt những
nội dung cơ bản, cốt lõi của
công tác xây dựng Đảng về tư
tưởng sẽ giúp cho giảng viên
thực hiện và làm tốt công tác
liên hệ, định hướng chính trị
cho người học. Đồng thời cũng
là quá trình giảng viên thực
hiện công tác tuyên truyền,
giáo dục, truyền bá và bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng
trong điều kiện mới. Ngoài ra,
giảng viên lý luận chính trị còn
phải thực hiện vai trò rất quan
trọng và là nhiệm vụ không
thể thiếu, đó là góp phần vào
nâng cao trình độ, nhận thức
chính trị cho người học và kiến
thức của chương trình đào tạo,
bồi dưỡng…
Tuy nhiên, trong thực tế, đội
ngũ giảng viên lý luận chính
trị tại các trường chính trị cấp
tỉnh hiện nay còn những hạn
chế chung, như Kết luận số
117-KL/TW ngày 20/11/2015

của Ban Bí thư Trung ương về
công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ tại các trường chính trị
cấp tỉnh đã nêu: “Một bộ phận
giảng viên trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, kiến thức thực
tiễn còn nhiều bất cập so với
yêu cầu nhiệm vụ”. Đây cũng
chính là những khó khăn khi
giảng viên thực hiện vai trò
của mình. Bên cạnh đó, còn
một bộ phận giảng viên chưa
nhận thức đầy đủ vai trò, chức
năng cũng như nhiệm vụ chính
trị của mình. Thường vẫn khép
kín và thực hiện chức trách,
nhiệm vụ được giao theo hình
thức công việc chuyên môn
thuần túy. Việc quan tâm và
thực hiện nhiệm vụ giảng dạy,
nghiên cứu khoa học chỉ dừng
lại ở trách nhiệm và theo quy
chế, quy định. Nhận thức về
tính chất, đặc điểm về công
tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị cho đội ngũ cán bộ,
đảng viên và quần chúng của
Đảng còn mờ nhạt. Ý thức về
việc tự học, tự nghiên cứu để
bổ sung trang bị các kiến thức
khoa học chủ yếu tập trung
theo chuyên ngành, chuyên
môn giảng dạy, thiếu sự bổ
sung cần thiết các kiến thức
khoa học tổng hợp trên các
lĩnh vực có liên quan đến nội
dung giảng dạy, như: lịch sử,
chính trị, kinh tế, khoa học và
công nghệ; các giá trị văn hóa
lịch sử truyền thống, tôn giáo,
tín ngưỡng... Việc cập nhật các
thông tin, thời sự gắn liền với
các hoạt động lãnh đạo của
Đảng và Nhà nước cũng như
của hệ thống chính trị từ Trung
ương đến cơ sở ít được quan
tâm theo dõi. Một số giảng viên
còn ngại khi tiếp cận nghiên
cứu, tìm hiểu và trang bị kiến
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tư tưởng là nội dung, phương
thức hoạt động lãnh đạo hàng
đầu của Đảng và được Đảng
ta xác định ngay từ khi ra đời,
Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng
của Đảng, và đến Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VII
(năm 1991), Đảng đã bổ sung
tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền
tảng đó. Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) của
Đảng, Hiến pháp năm 2013
và nhiều văn kiện các kỳ Đại
hội Đảng khẳng định: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
hành động”(1).
Trong bối cảnh tình hình
thế giới hiện nay như Đảng ta
đã nhận định: Thời gian tới,
tình hình thế giới, khu vực tiếp
tục diễn biến phức tạp, các thế
lực thù địch, phản động trong
và ngoài nước sẽ gia tăng
các hoạt động thực hiện “diễn
biến hòa bình” trên lĩnh vực
tư tưởng, văn hóa với phương
thức, thủ đoạn ngày càng tinh
vi và xảo quyệt hơn, nhất là
hoạt động tuyên truyền phá
hoại nền tảng tư tưởng của
Đảng, hiến pháp, pháp luật
của Nhà nước. Vì vậy, bảo vệ,
đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch cũng là
nhiệm vụ rất quan trọng của
giảng viên lý luận chính trị hiện
nay, như Nghị quyết số 35NQ/TW ngày 22/10/2018, của
Bộ Chính trị “Về tăng cường
bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch
trong tình hình mới” đã chỉ rõ:
“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của
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hấp dẫn người học, tạo hứng
thú tìm tòi, nghiên cứu… Và để
mỗi giảng viên lý luận chính trị
nhận thức đầy đủ về vị trí vai
trò, từ đó nâng cao tinh thần, ý
thức trách nhiệm chính trị, thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ
của mình, xin được cùng trao
đổi với các đồng nghiệp một
số yêu cầu cơ bản sau:
Thứ nhất, vai trò của giảng
viên giảng dạy lý luận chính trị,
trước hết phải thể hiện được là
người có phẩm chất và bản lĩnh
chính trị, đạo đức cách mạng,
lương tâm và trách nhiệm
nghề nghiệp. Phẩm chất chính
trị, đạo đức cách mạng là một
trong những tiêu chuẩn quan
trọng hàng đầu của giảng viên
lý luận chính trị. Bởi không
chỉ là giảng viên khoa học,
có nhiệm vụ truyền thụ kiến
thức, mà còn là một tuyên
truyền viên, tuyên truyền, giáo
dục đạo đức cách mạng, hình
thành lý tưởng cộng sản chủ
nghĩa; tuyên truyền, phổ biến
về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh
chính trị, chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, của Nhà
nước. Đó là, tuyên truyền, giáo
dục thế giới quan, nhân sinh
quan khoa học và cách mạng,
nắm và hiểu rõ được những
nguyên lý chung của xây dựng
gắn liền với bảo vệ thành quả
cách mạng, như V.I.Lê-nin đã
chỉ rõ: “Một cuộc cách mạng
chỉ có giá trị khi nào nó biết
tự vệ”(3), coi đó là một nguyên
tắc bất biến, liên quan trực
tiếp đến sự tồn vong của quốc
gia, dân tộc và chế độ xã hội
chủ nghĩa. Là việc giảng viên
tuyên truyền, giáo dục cho học
viên nắm vững quan điểm của
Đảng về quá trình lãnh đạo

không chỉ tập trung xây dựng
kinh tế xã hội mà còn phải biết
bảo vệ thành quả của cách
mạng, bảo về toàn vẹn lãnh
thổ trên mọi lĩnh vực từ kinh
tế đến chính trị và văn hóa tư
tưởng, nắm vững định hướng
phát triển đất nước mà Đảng
và Nhà nước đã lựa chọn,
những chủ trương, đường lối
đã và đang thực hiện...
Thứ hai, giảng viên lý luận
chính trị phải là người có kiến
thức chuyên sâu, chuyên
ngành về khoa học chính trị,
được đào tạo trong hệ thống
các học viện thuộc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh; các chuyên ngành khoa
học xã hội và nhân văn tại các
trường đại học. Đồng thời phải
đáp ứng các yêu cầu về tiêu
chí, tiêu chuẩn do Ban Bí thư,
Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh đề ra. Bên cạnh
đó, giảng viên lý luận chính
trị phải có quá trình tích lũy
những kiến thức tổng hợp trên
nhiều lĩnh vực khoa học khác,
thường xuyên cập nhật thông
tin qua các phương tiện thông
tin đại chúng, giúp cho giảng
viên có nhiều kiến thức mới,
phong phú. Đặc biệt, ở giảng
viên lý luận chính trị, phải là
người nắm vững, có sự hiểu
biết kiến thức về xây dựng
Đảng và nghiệp vụ công tác
đảng, đồng thời am hiểu, nắm
bắt được thực tiễn trong hoạt
động lãnh đạo của tổ chức
đảng, chính quyền, đoàn thể
quần chúng nhân dân ở cơ
sở. Đây là căn cứ, cơ sở quan
trọng để giảng viên liên hệ
và thực hiện việc định hướng
chính trị sát, đúng…
Thứ ba, giảng viên lý luận
chính trị, là đảng viên Đảng
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thức về công tác đảng, nghiệp
vụ công tác đảng. Trong đó,
việc tự học tập, nghiên cứu
nắm bắt về những quan điểm,
chủ trương, chính sách; các chỉ
thị, nghị quyết và các nguyên
tắc trong tổ chức và hoạt
động của Đảng còn chưa đầy
đủ…Cùng với đó là thực hiện
nhiệm vụ đi nghiên cứu thực tế
cá nhân của giảng viên chưa
được thường xuyên, do đó việc
nắm bắt cũng như bổ sung các
kiến thức từ thực tiễn cón ít…
Có thể nói, hạn chế yếu kém
chung của đội ngũ giảng viên
lý luận chính trị, như đã đề cập
trên đây đã ảnh hưởng rất lớn
đến chất lượng giảng dạy cũng
như vai trò của giảng viên lý
luận chính trị.
Trong điều kiện hiện nay,
công tác giáo dục lý luận chính
trị nói chung, công tác đào tạo,
bồi dưỡng lý luận chính trị nói
riêng đang đứng trước nhiều
khó khăn thử thách, đòi hỏi
giảng viên cần phải có những
nhận thức mới. Trước hết phải
quán triệt và thực hiện nghiêm
túc Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày
9/2/2018 của Ban Bí thư về
“Tiếp tục đổi mới, nâng cao
chất lượng, hiệu quả học tập,
nghiên cứu, vận dụng và phát
triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh trong tình
hình mới”, đã chỉ rõ: Tiếp tục
đổi mới nội dung giáo trình
theo hướng giảng dạy, truyền
thụ đầy đủ những nội dung cơ
bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
cập nhật những học thuyết
đương đại, vận dụng sáng tạo,
tăng cường liên hệ thực tiễn.
Đổi mới phương pháp giảng
dạy lý luận chính trị, ứng dụng
các phương pháp hiện đại,
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Cộng sản Việt Nam, vì vậy,
giảng viên luôn phải nêu cao
vai trò trong việc chuyển tải
các kiến thức khoa học chính
trị, mà còn thực hiện chức năng
định hướng nhận thức chính trị
cho người học. Có thể coi thực
hiện chức năng định hướng
chính trị như một nguyên tắc
trong giảng dạy lý luận chính trị
thể hiện “tính đảng” của giảng
viên lý luận chính trị.
“Tính đảng”, trước hết là
vai trò của người đảng viên
của giảng viên được hiểu là sự
thừa nhận một cách tự nguyện
và tuyệt đối trung thành với
nền tảng tư tưởng, lý tưởng
cách mạng mà Đảng lựa chọn.
Đặc biệt là vai trò của giảng
viên lý luận chính trị thể hiện
“tính đảng” là phải có khả năng
phân tích, lập luận một cách lô
gic, khoa học chặt chẽ, biện
chứng những vấn đề của lý
luận với thực tiễn. Đồng thời,
phân tích, giải đáp đầy đủ
những vấn đề còn chưa rõ,
vướng mắc thông qua trao đổi,
thảo luận với học viên những
nội dung thuộc về Cương
lĩnh chính trị, quan điểm, chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước. Việc phân tích, giải đáp
của giảng viên phải làm đảm
bảo cho học viên thấy được cơ
sở khoa học của các đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà
nước là rất phù hợp và đáp
ứng được với yêu cầu và đòi
hỏi của thực tiễn, từ đó, giúp
người học cùng với nhận thức
biến thành niềm tin…
Phong cách của giảng viên
lý luận chính trị, đó là sự tuân
thủ tính tổ chức và tính kỷ luật
và việc thực hiện nghiêm chỉnh
các nguyên tăc trong tổ chức,

hoạt động và sinh hoạt của
Đảng; là những chuẩn mực,
tiền phong, gương mẫu trong
mọi hành vi, lời nói trong các
hoạt động xã hội…
Thứ tư, vai trò của giảng
viên lý luận chính trị phải thể
hiện được khả năng sử dụng
linh hoạt, chuyên nghiệp các
phương pháp giảng dạy, đồng
thời phải biết kết hợp nhuần
nhuyễn giữa kỹ năng sư phạm
và và kỹ năng tuyên truyền.
Trong đó, phương pháp giảng
dạy tích cực, lấy người học làm
trung tâm phải được sử dụng
một cách chủ đạo trong quá
trình giảng dạy. Phương pháp
này, đòi hỏi giảng viên phải có
khả năng tổ chức, dẫn dắt, liên
hệ với thực tiễn, luôn sáng tạo
để gây hứng thú, đam mê cho
học viên. Phải tạo ra được cơ
chế buộc học viên phải tham
khảo tài liệu, chủ động nắm bắt
nội dung phần học, nhằm hiểu
sâu hơn nữa kiến thức. Đồng
thời, cần định hướng phương
pháp học tập,nghiên cứu cho
học viên, bởi hoạt động của
giảng viên trên lớp đã bao hàm
hoạt động của học viên; cũng
như vậy, hoạt động học của
học viên luôn chứa đựng vai
trò giảng dạy của giảng viên.
Mặt khác, đối với giảng viên lý
luận chính trị, công việc giảng
dạy phải gắn liền với nghiên
cứu khoa học. Đây là con
đường ngắn nhất để không
ngừng tích luỹ kiến thức, nâng
cao trình độ, tư duy, góp phần
tìm ra những hình thức, biện
pháp thích hợp truyền đạt tri
thức tới người học.
Trong thời đại ngày nay
giáo dục nhìn chung đã có sự
biến đổi sâu sắc và toàn diện,
nhất là vai trò của người Thầy,

nhưng nhà giáo vẫn là những
người được tôn vinh, kính trọng,
nghề giáo vẫn là nghề cao quý
trong những nghề cao quý. Vì
vậy, giảng viên lý luận chính
trị luôn phải nhận thức đầy đủ,
không chỉ làm tốt vai trò là người
Thầy, mà còn là người báo cáo
viên tuyên truyền viên giỏi trên
mặt trận tư tưởng, lý luận của
Đảng. Để làm được điều đó,
những người thầy lý luận chính
trị phải luôn tìm tòi, sáng tạo
không ngừng để tiếp nối một
cách xứng đáng thế hệ những
người đi trước, rèn luyện, hoàn
thành tốt vai trò thiêng liêng đối
với xã hội. Giảng viên lý luận
chính trị không được tự bằng
lòng với những kiến thức đã có
mà phải nâng cao, vươn xa hơn
về nhận thức, tiếp cận tốt hơn
với phương pháp giảng dạy tích
cực nhằm tạo ra những “sản
phẩm” tốt, đáp ứng yêu cầu
của công tác giáo dục, đào
tạo, bồi dưỡng lý luận chính
trị, nhằm xây dựng, truyền bá
và bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, góp phần vào nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của và trong công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
hiện nay./.
Tài liệu tham khảo:
(1) Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.
Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2011, tr. 88.
(2) Nghị quyết số 35-NQ/TW,
ngày 22/10/2018, của Bộ Chính
trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch trong tình hình mới.
(3) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb
Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tập
37, tr.145.
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Rèn luyện tư duy chiến lược
của cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay
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những sự vật, hiện tượng thuộc lĩnh vực cần giải
quyết ở tầm vĩ mô, để hoạch định và điều hành
chiến lược, chính sách có hiệu quả.
Mối quan hệ giữa tư duy chiến lược với đường
lối chính trị của một đảng cầm quyền là mối quan
hệ nhân quả, tác động qua lại với nhau: Đường lối
chính trị chi phối, định hướng tư duy chiến lược;
Tư duy chiến lược góp phần bổ sung, điều chỉnh
đường lối chính trị. Tư duy chiến lược giúp cho
nhận thức đúng bối cảnh, điều kiện quốc tế, đất
nước trong mỗi thời kỳ; Xác định đúng đắn mục
tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng cầm quyền;
Giúp cho đảng cầm quyền phát hiện các động
lực và quy tụ các nguồn lực cho thực hiện mục
tiêu của đường lối chung; cụ thể hóa đường lối
thành các chiến lược, kế hoạch, nâng cao hiệu
qủa điều hành vĩ mô nhà nước. vì vậy, rèn luyện
tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
hiện là góp phần xây dựng Đảng vững mạnh để
lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay.
Những yếu tố tạo nên năng lực tư duy và tư
duy chiến lược của mỗi người
Trình độ đạt được của mỗi người là rất khác
nhau do tư chất bẩm sinh, môi trường hoạt động
và tự rèn luyện của mỗi người trong đó yếu tố tự
rèn luyện có ý nghĩa quyết định.
Tư chất bẩm sinh của mỗi người
Tư duy là hoạt động của bộ óc con người
phản ánh thế giới khách quan; đó là hoạt động
của một tổ chức vật chất cao nhất, tinh tế và
phức tạp nhất, đạt được trải qua hàng triệu năm
tiến hóa. Bộ óc người còn là sản phẩm của xã
hội, trước hết là do lao động và cùng với lao
động là ngôn ngữ, hai yếu tố kích thích chuyển
bộ óc vượn thành bộ óc người. Do di truyền của
nhiều thế hệ kế tiếp nhau mà bộ óc người ngày
càng hoàn thiện; tuy nhiên năng lực tư duy của
mỗi người cũng rất khác nhau. Những tư chất
bẩm sinh trí tuệ vốn có là khả năng để có thể
đạt tới tư duy phán đoán, suy lý logic, trực giác
trí tuệ, mẫn cảm trí tuệ, đạt tới tư duy chiến lược.
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ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng vừa có bài viết vào ngày 27/4/2020
“Một số vấn đề cần được đặc biệt quan
tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại
hội XIII của Đảng”. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn
mạnh cán bộ luôn giữ vai trò quyết định. Công
tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong
xây dựng Đảng, mà còn là mắt xích trọng yếu
trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là nhân tố
quyết định sự thành bại của cách mạng. Đồng
thời: “Cán bộ có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến
lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham
gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh
đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương.
Đồng thời, qua thực tiễn tỏ rõ là người có bản
lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành
với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có năng
lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả,
có "sản phẩm" cụ thể, rõ rệt...” đây là một trong
những tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương Đảng
khóa XIII được Tổng Bí thư nhắc tới.
Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thấy
rằng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong
thực thi quyền lực chính trị ở cấp chiến lược cần
phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy chiến lược;
Tuy nhiên, các cán bộ lãnh đạo, quản lý nói
chung trong hệ thống chính trị cũng cần nâng
cao nhận thức, có quá trình để hình thành, phát
triển tầm nhìn và tư duy chiến lược để đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình
hiện nay.
Tư duy là giai đoạn cao của nhận thức, đi sâu
vào bản chất và phát hiện ra tính quy luật của sự
vật, hiện tượng bằng những hình thức như biểu
tượng, khái niệm, phán đoán và suy lý.
Tư duy chiến lược là quá trình nhận thức lý
tính về các vấn đề toàn cục của một quốc gia
hoặc đa quốc gia, hay của một tổ chức kinh tế
- xã hội mang tầm quốc gia, quốc tế; nhằm đi
sâu vào bản chất, tìm ra quy luật vận động của
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Điều kiện môi trường xã hội mà con người
hoạt động, sinh sống
Tư chất trí tuệ bẩm sinh chỉ là tiềm năng,
khả năng của nhận thức; tiềm năng, khả năng
có trở thành hiện thực nhận thức của con người
hay không còn do tác động của điều kiện môi
trường. Nếu không có môi trường thích hợp tác
động thì tiềm năng, khả năng bị kìm chế, mai
một đi. Tuy nhiên, đối với những người tư chất trí
tuệ bẩm sinh hạn chế, thì dù môi trường thuận
lợi cũng không thể đạt tới trình độ cao của nhận
thức - tư duy chiến lược.
Tự rèn luyện của mỗi người
Để có tư duy chiến lược, nhận thức cần phải
đạt tới logic khoa học, trực giác trí tuệ, mẫn cảm
trí tuệ. Vì vậy, người cán bộ lãnh đạo, quản lý
ở tầm chiến lược phải có kiến thức sâu rộng về
nhiều lĩnh vực và kỹ năng thành thạo vận dụng
những kiến thức đó. Để có kiến thức, kỹ năng
phải thông qua học tập ở trường và thông qua
hoạt động thực tiễn. V.I.Lênin đã dạy, người cộng
sản phải biết làm giàu trí tuệ của mình bằng cà
kho tàng tri thức nhân loại; phải học, học nữa,
học mãi. Học tập không chỉ tiếp thu tri thức khoa
học mà còn tiếp thu cả phương pháp khoa học;
ứng dụng vào thực tiễn, trên cơ sở đó nâng cao
tri thức, phương pháp tư duy và kỹ năng thực
hành. Qua đó đánh giá nhận thức, phương pháp
tư duy và kỹ năng của chính mình.
Tư chất bẩm sinh, điều kiện môi trường xã hội
và tự rèn luyện của mỗi người là ba yếu tố tạo
nên tư duy chiến lược, chúng có quan hệ mật
thiết với nhau và có vị trí khác nhau. Tư duy chiến
lược là quá trình tự giác của tư duy nhận thức,
nên yếu tố tự rèn luyện có ý nghĩa quyết định.
Nội dung rèn luyện tư duy chiến lược
Cần phải trau dồi tri thức tổng hợp, liên ngành
Tư duy chiến lược đòi hỏi xem xét kỹ, trọn
vẹn các hệ thống, nhìn sâu vào hiện tại, hướng
xa về tương lai vì vậy cần phát huy trực giác và
trí tuệ. Để có nhận thức, cần phải có trực giác,
sự quan sát tinh tế, trực giác ấy phải dựa trên
nền tảng trí tuệ uyên bác, sâu rộng, cần có tri
thức tổng hợp, liên ngành. Trau dồi tri thức tổng
hợp, liên ngành là một trong những nội dung cơ
bản của rèn luyện tư duy chiến lược của nhà
lãnh đạo, quản lý.
Nâng cao trình độ lý luận
Thế giới quanh ta luôn vận động, biến đổi; tư
duy chiến lược bao quát toàn cục, trọn vẹn các
hệ thống đồng thời phải đi sâu vào bản chất,

tính quy luật trong sự thay đổi của hệ thống,
nhìn thấy tính tất yếu dưới trạng thái vận động
luôn biến đổi không ngừng. Đây chính là trình
độ tư duy lý luận, nâng cao trình độ lý luận mới
đạt được.
Mẫn cảm trí tuệ
Nhìn sâu, nhìn xa, nhìn vào bản chất nhờ huy
động sức mạnh của trực giác và lý luận. Tư duy
đạt cấp độ sâu xa hơn nhờ huy động mẫn cảm trí
tuệ để hiểu rõ mối quan hệ ràng buộc; Đó là trình
độ cao của nhận thức, là kết quả rèn luyện lâu
dài cả về trau dồi lý luận và trải nghiệm thực tiễn.
Rèn luyện động cơ và ý chí cách mạng
Tư duy chiến lược là trình độ cao của nhận
thức, cần huy động toàn bộ trí tuệ con người.
Nhà lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược cần thấm
nhuần tư tưởng chính trị nhân nghĩa của dân tộc,
yêu nước thương dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
chống áp bức, bốc lột, bất công, giải phóng con
người, phát triển toàn diện con người của chủ
nghĩa Mác - Lênin, lấy đó là động cơ cho mọi
nhận thức và hành động của mình.
Rèn luyện bản lĩnh chính trị
Xác định rõ mục tiêu, kiên định mục tiêu,
tìm ra những giải pháp sáng tạo thực hiện mục
tiêu là một trong những đặc trưng của tư duy
chiến lược. Bản lĩnh chính trị thể hiện rõ nhất
trong nhận thức và giải quyết những nhiệm vụ
ở những giai đoạn không bình thường, ở những
bước ngoặt của sự phát triển.
Rèn luyện phương pháp tư duy khoa học
Phương pháp tư duy biện chứng là cơ sở
phương pháp luận của tư duy chiến lược và
cũng chính là tư duy biện chứng, bởi đòi hỏi xem
xét sự vật hiện tượng một cách toàn diện, toàn
cục, hệ thống, chỉnh thể; Trong đó các bộ phận
chi phối ràng buộc nhau, tác động qua lại nhau.
Tư duy chiến lược đòi hỏi nhìn sâu vào hiện tại,
nhìn xa tương lai, nghĩa là nhìn nhận sự vật luôn
vận động, phát triển.
Phương thức rèn luyện tư duy chiến lược
Nâng cao trình độ lý luận và trải nghiệm thực tiễn
Tư duy chiến lược là trình độ cao của tư duy, của
nhận thức, cần phát huy sức mạnh của trực giác,
suy đoán sâu sắc của trí tuệ, sự mẫn cảm của trí
tuệ. Để đạt trình độ đó cần gắn lý luận và thực tiễn
vào một thể thống nhất, biện chứng; Vì vậy, học
tập lý luận và trải nghiệm thực tiễn là phương thức
cơ bản để rèn luyện tư duy chiến lược.
(Xem tiếp trang 26)
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Tiếp tục phát huy bản sắc dân tộc thực hiện tốt
chức năng xã hội của Nhà nước trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
hà nước là hiện tượng xã hội vô cùng phức
tạp, có lịch sử hình thành, tồn tại và phát
triển riêng. Nhà nước xuất hiện và tồn tại
trong lịch sử xã hội loài người với những
điều kiện kinh tế xã hội nhất định. Chức năng xã
hội là một trong những chức năng nguyên thủy
của nhà nước, xuất hiện ngay từ khi xuất hiện nhà
nước. Mỗi quốc gia, dân tộc, mỗi nhà nước ở từng
thời kỳ nhất định, chức năng này lại là chức năng
đặc trưng cơ bản và độc đáo; phù hợp về chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục, tập quán
truyền thống, gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ
nước và là một trong những chức năng thể hiện rõ
nét bản chất ưu việt về chính trị của chế độ dân
chủ. Trong tiến trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc tiếp tục phát huy
bản sắc dân tộc thực hiện tốt chức năng xã hội của
Nhà nước là vấn đề rất quan trọng góp phần giữ
vững địa vị thống trị về phương diện chính trị của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động, phát huy
dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của Nhà nước và không ngừng hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình hội nhập,
phát triển.
Bản sắc dân tộc là những đặc trưng cơ bản và
độc đáo để nhận diện một dân tộc và phân biệt
dân tộc này với dân tộc khác. Bản sắc dân tộc Việt
Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần
do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra
trong quá trình dựng nước và giữ nước, “là sợi chỉ
đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử dân tộc, nó làm nên
sức sống mãnh liệt giúp cộng đồng Việt Nam vượt
qua biết bao sóng gió và thác ghềnh tưởng chừng
như không thể vượt qua được, để không ngừng
phát triển và lớn mạnh, viết nên những trang sử
lạ lùng bởi tính kiên cường trong hoạn nạn, bởi khí
phách hào hùng trong giữ nước và dựng nước...
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Cốt lõi của sức sống đó là văn hóa với ý nghĩa
bao quát và cao đẹp nhất của nó, bao gồm cả một
hệ thống giá trị: tư tưởng và tình cảm, đạo đức và
phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sức nhạy cảm tiếp
thu cái mới từ bên ngoài, ý thức về bản lĩnh và bản
sắc của cộng đồng dân tộc, sức đề kháng và sức
chiến đấu để tự bảo vệ mình và không ngừng lớn
mạnh(1). Xét trên bình diện giá trị, bản sắc dân tộc
“bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa
của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp
nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng
nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn,
ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức
cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa
tình, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao
động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối
sống,...”(2).
Chức năng xã hội của nhà nước là chức năng
nguyên thủy, xuất hiện ngay từ khi xuất hiện nhà
nước. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin,
nhà nước được thoát thai từ xã hội thị tộc, bộ lạc.
Do sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự ra đời
của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, sự phân chia
xã hội thành giai cấp đối kháng về lợi ích và mâu
thuẫn giai cấp phát triển đến mức không không thể
điều hòa được. Tổ chức thị tộc, bộ lạc không còn
đủ khả năng điều hành xã hội, đòi hỏi phải có một
tổ chức mới về chất để duy trì sự tồn tại và phát
triển của xã hội theo một trật tự nhất định, tổ chức
đó gọi là nhà nước - một thiết chế có tiền thân của
mình từ những tổ chức phi chính trị xuất hiện ngay
trong xã hội thị tộc, bộ lạc và có chức năng bảo vệ
lợi ích chung của cộng đồng. Nhà nước có hai chức
năng cơ bản là chức năng giai cấp và chức năng
xã hội, trong đó, chức năng xã hội của nhà nước
là chức năng rất quan trọng, “Các giai cấp thống
trị ở thời điểm phát triển đi lên của mình, đã thực
hiện chức năng xã hội hoàn toàn xác định và chính
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xung đột xảy ra ngày càng thường xuyên hơn giữa
các thị tộc, bộ lạc; do sức mạnh về thể chất hạn
chế, yêu cầu của việc tổ chức quá trình sản xuất,
bảo vệ sản xuất, bảo vệ sự tồn tại và phát triển
của cộng đồng; dẫn tới sự liên hiệp giữa các thị
tộc, bộ lạc có cùng tiếng nói và phong tục thành
một cộng đồng cư dân thống nhất, để hình thành
các cơ cấu lớn hơn tạo nên sức mạnh chinh phục
thiên nhiên, chống lại sự tấn công xâm lược của
các thế lực từ bên ngoài, đó là các liên minh thị tộc
và bộ lạc. Vì thế, nó trở thành những yếu tố thúc
đẩy sự ra đời của nhà nước. Giai đoạn này, ở nước
ta đã tồn tại nhiều bộ lạc, trong đó bộ lạc Văn Lang
là mạnh nhất và đến giai đoạn Phùng Nguyên thì
hình thành nên liên minh bộ lạc do Hùng Vương
làm thủ lĩnh. Trong Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô
Sĩ Liên viết: “Bộ gọi là Văn Lang là đô của vua”.
Trong Vân đài loại ngữ, Lê Quý Đôn cũng viết:
“Trong số 15 bộ của nước Văn Lang, 14 bộ là các
thần tộc, còn Văn Lang là nơi vua đóng đô”. Trải
qua hàng nghìn năm lịch sử, sự ra đời của Nhà
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự
kế tục của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, gắn liền với
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945
do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã đánh
dấu sự thay đổi về chất trong thực hiện chức năng
xã hội của Nhà nước. Các nhà nước trước đây đều
dựa trên chế độ tư hữu, đều là công cụ duy trì sự
áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị đối với đa
số nhân dân lao động, việc thực hiện chức xã hội
vì thế còn rất nhiều hạn chế và tuỳ thuộc vào kết
quả đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Trái lại,
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
một Nhà nước kiểu mới, một Nhà nước thực sự dân
chủ, trong đó “quyền hành và lực lượng đều ở nơi
dân”(5), một Nhà nước phục vụ nhân dân, đặt lợi
ích của nhân dân, của dân tộc lên trên hết: “Việc
gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì hại đến
dân phải hết sức tránh”(6). Nhân dân là người tổ
chức nên các cơ quan nhà nước từ trung ương đến
địa phương thông qua thực hiện chế độ tổng tuyển
cử phổ thông. Nhân dân có quyền bầu cử, ứng cử,
đồng thời thực hiện chế độ bãi miễn “Nếu Chính
phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”
(7). Trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta là thực
hiện tốt chức năng xã hội, chăm lo đời sống cho
nhân dân, coi đó là bổn phận, là nghĩa vụ của
mình: “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải
hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân.
Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân
rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là
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nhờ điều đó họ mới trở thành giai cấp thống trị”(3).
Ngược lại, các giai cấp cầm quyền khi trở nên lỗi
thời, phản động thì thường quá coi trọng chức năng
giai cấp, coi nhẹ chức năng xã hội, không quan
tâm đến đời sống của người dân, đẩy người dân
đến cảnh khốn cùng, đó là thời điểm báo hiệu địa
vị thống trị bị lung lay và sắp sụp đổ, bởi “Sự thống
trị giai cấp chỉ có thể tồn tại với điều kiện là nó
đảm bảo cho được những người bị áp bức không bị
nghèo túng đến cùng cực”(4). Khi “những người bị
áp bức nghèo túng đến cùng cực” thì họ sẽ nổi dậy
đấu tranh nhằm lật đổ nhà nước hiện tồn, thiết lập
một nhà nước mới, có thể thực hiện chức năng xã
hội tốt hơn. Nhà nước chỉ tiêu vong khi lực lượng
sản xuất phát triển hết sức cao, chế độ tư hữu và
mâu thuẫn đối kháng giai cấp mất đi, nghĩa là giai
cấp thống trị không còn, nhà nước của giai cấp
thống trị sẽ mất đi và nhà nước sẽ hoàn toàn mất
đi chức năng giai cấp của mình, chỉ còn duy nhất
chức năng xã hội, lúc đó nhà nước trở thành thiết
chế tự quản trong xã hội và thực hiện các chức
năng xã hội thuần túy vì cộng đồng.
Đối với nước ta, việc thực hiện chức năng xã
hội của các kiểu nhà nước trong lịch sử có quan
hệ mật thiết với truyền thống dựng nước, giữ nước
và mang đậm bản sắc dân tộc. Nhà nước đầu tiên
thời Hùng Vương - Nhà nước Văn Lang, bên cạnh
những nguyên nhân ra đời chung của nhà nước
theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, còn
có những nguyên nhân đặc thù. Do nước ta nằm
ở Đông Nam Á, trong khu vực nhiệt đới trên Trái
Đất; với vị trí địa chính trị chiến lược trên bản đồ
thế giới, là nơi có các đầu mối giao thông thuỷ bộ
quan trọng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây
và ngược lại; có ưu thế thuận lợi trong giao lưu kinh
tế, văn hóa. Địa hình phức tạp gồm cả rừng núi,
đồng bằng và biển cả, giữa chúng có vùng trung
chuyển, hệ thống sông ngòi dày đặc; nhiều đồng
bằng phì nhiêu, mầu mỡ, đường bờ biển dài; khí
hậu nóng ẩm, mưa nhiều; hệ sinh thái đa dạng,
tài nguyên phong phú; nhưng cũng là nơi thường
xuyên xảy ra thiên tai, bão, lũ và nhiều mối đe doạ
ngoại xâm. Trong lịch sử dân tộc, cùng với sự phát
triển của kinh tế và sự phân hoá xã hội thành các
tầng lớp người khác nhau, sự giải thể của công
xã thị tộc và sự ra đời của công xã nông thôn với
những khu vực cư trú rộng lớn tập trung ở những
vùng đồng bằng ven các con sông lớn (bấy giờ gọi
là kẻ, chiềng, chạ) bao gồm một số gia đình sống
trên cùng một khu vực, trong đó quan hệ huyết
thống vẫn được bảo tồn trong công xã bên cạnh
quan hệ địa vực (láng giềng); những mâu thuẫn,
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Nhà nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta với vô vàn
khó khăn, được đặt ra một cách tất yếu, trực tiếp
trên phạm vi cả nước. Nếu như trước đây trong
điều kiện chiến tranh, phát huy bản sắc hào hùng
của dân tộc, chúng ta không tiếc sức người, sức
của, hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc, thì giờ đây
trong điều kiện hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã
hội, phát huy bản sắc dân tộc thực hiện tốt chức
năng xã hội của Nhà nước để giữ vững hòa bình,
ổn định, phát triển tế, văn hoá, xã hội, trở thành
nhiệm vụ trung tâm. Từ đây đặt ra vấn đề phải đổi
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, cũng
như phải thay đổi cơ chế quản lý, thay đổi phương
thức thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước; đề
ra được đường lối, chính sách, kế hoạch phát triển
đúng đắn để giải phóng lực lượng sản xuất, khơi
dậy mọi nguồn lực trong xã hội, nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đại hội Đảng lần
thứ VI (tháng 12 năm 1986) là mốc quan trọng
đánh dấu sự chuyển đổi trong nhận thức và tư duy
của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội, về cơ chế quản lý trong thời
kỳ mới. Bước đột phá căn bản về tư duy kinh tế
của Đảng tại Đại hội VI là chuyển từ quan niệm
cũ về nền kinh tế xã hội là theo cơ chế kế hoạch
hoá tập trung, bao cấp, một nền kinh tế hiện vật,
không thừa nhận vai trò tích cực của thị trường và
quy luật giá trị sang chỗ thừa nhận rằng, trong thời
kỳ quá độ ở nước ta phải phát triển kinh tế hàng
hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ
nghĩa. Đến Đại hội IX Đảng ta xác định đó chính
là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và coi đó là đường lối chiến lược, là mô hình
kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mục đích của nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là
“phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa
xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển
lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng
quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả ba mặt sở
hữu, quản lý và phân phối”(11). Trong khi khẳng
định sự cần thiết phải phát triển kinh tế thị trường,
Đảng ta cũng thấy được những mặt trái, những
mâu thuẫn và những tác động tiêu cực của nó đối
với chủ nghĩa xã hội. Đó là xu hướng tự phát lên
chủ nghĩa tư bản, cạnh tranh không lành mạnh,
thúc đẩy sự phân hoá giàu nghèo, phân cực xã
hội, lối sống thực dụng, đề cao giá trị vật chất,
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Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và
Chính phủ có lỗi... Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì
chính sách của ta dù hay mấy cũng không thực
hiện được”(8). Đảng ta là đảng cầm quyền, Nhà
nước ta do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, Đảng có trách
nhiệm to lớn trước đất nước và nhân dân: “Hễ còn
có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn,
thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa
làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công
việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hoá lạc hậu của
nước ta thành một nền kinh tế và văn hoá tiên tiến,
đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc
nhỏ như tương, cà, mắm, muối, cần thiết cho đời
sống hàng ngày của nhân dân”(9).
Phát huy bản sắc dân tộc thực hiện tốt chức
năng xã hội của nhà nước có vai trò vô cùng quan
trọng trong việc củng cố địa vị thống trị của giai
cấp cầm quyền. Chính chức năng xã hội là cơ sở,
điều kiện và phương thức thực hiện chức năng
giai cấp như C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng
định: “Chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị
chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài
chừng nào còn thực hiện chức năng xã hội đó của
nó”(10). Thực tiễn cho thấy, ngay từ những ngày
đầu vừa mới thành lập, trong hoàn cảnh thù trong
giặc ngoài, vô vàn khó khăn thử thách, song chính
quyền cách mạng non trẻ của ta đã phát huy bản
sắc dân tộc, động viên, huy động lực lượng toàn
dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, dựa
vào dân để củng cố tổ chức, bộ máy, xây dựng
và hoàn thiện thể chế, đồng thời tiến hành cuộc
kháng chiến lâu dài chống xâm lược. Trong quá
trình kháng chiến, Đảng và Nhà nước ta vẫn quan
tâm đến việc kiến quốc, phát triển kinh tế, xã hội
từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Dưới sự
lãnh đạo của Đảng, nhờ thực hiện tốt chức năng
xã hội, Nhà nước đã tạo nên một hậu phương vững
mạnh, vừa sản vất vừa chiến đấu, huy động tối đa
sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến. Điều
đó đã góp phần quyết định đưa đến chiến thắng
Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa
cầu” ngày 07/5/1954 và đại thắng mùa xuân ngày
30/4/ 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ
quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ sau
năm 1975, việc thực hiện chức năng xã hội của
Nhà nước diễn ra trong bối cảnh tình hình trong
nước và thế giới có nhiều thay đổi. Nền kinh tế
nước ta có xuất phát điểm thấp lại bị chiến tranh
tàn phá; sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở
Liên Xô và các nước Đông Âu; các thế lực đế quốc
và phản động trong nước, quốc tế đẩy mạnh Chiến
lược “Diễn biến hoà bình”, tấn công vào Đảng và
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điện tử; việc giải quyết đúng đắn các mối quan hệ
như: quan hệ giữa nước ta với các nước trên thế
giới; giữa Nhà nước với doanh nghiệp và công dân;
quan hệ giữa các thành phần kinh tế và quan hệ
giữa các chủ thể sở hữu... đã góp phần hỗ trợ và
tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.
Chủ trương xã hội hoá, kết hợp Nhà nước và nhân
dân cùng làm trong việc giải quyết các vấn đề xã
hội ở các lĩnh vực thiết yếu như y tế, văn hoá, giáo
dục đào tạo;... và thực hiện tốt chính sách xã hội
theo hướng công bằng và tiến bộ, góp phần thúc
đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất,
tạo cơ sở cho ổn định xã hội và phát triển bền vững.
Thành tựu trong cuộc chiến phòng, chống dịch
Covid-19 hiện nay là một ví dụ điển hình trong
việc phát huy bản sắc dân tộc thực hiện tốt chức
năng xã hội của Nhà nước ta. Dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nỗ lực, kiên quyết,
đoàn kết, hành động tập thể, tinh thần, trách
nhiệm cao đối với dân tộc và cộng đồng quốc tế
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Sự quản
lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình, sự chuẩn bị chu
đáo, dự báo khả năng xấu nhất, kịp thời đề ra các
biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng
được sự lan rộng lây nhiễm, thể hiện vai trò bảo vệ
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với người dân;
sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng
và Nhà nước. Cùng với các biện pháp cụ thể, phù
hợp như: cách ly tập trung; giám sát ở mọi cấp
độ; khẩu hiệu chiến tranh với tư tưởng chỉ đạo và
phương châm hành động “Chống dịch như chống
giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận
phòng, chống dịch bệnh”…, đã tạo nên những hành
động manh tính xã hội, hưởng ứng quy định, tương
thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ và chủ động giám
sát, phản ánh tình hình tới cơ quan chức năng, đấu
tranh với các biểu hiện tiêu cực…, bước đầu đã thu
được nhiều kết quả tích cực, vừa ngăn chặn, hạn
chế tốc độ lây lan của dịch bệnh và đến nay chưa
có trường hợp tử vong nào; vừa bảo đảm thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an
sinh, an toàn xã hội, được thế giới ghi nhận và
đánh giá cao.
Như vậy, chức năng xã hội của nhà nước là một
trong những chức năng cơ bản gắn liền với lịch
sử dựng nước và giữ nước của mỗi dân tộc, được
hình thành từ khi xuất hiện nhà nước, xuất phát từ
nhu cầu chung của toàn xã hội và tồn tại khách
quan trong tất cả các kiểu nhà nước. Đối với nước
ta hiện nay, lịch sử dân tộc và nhân dân đã tin
cậy trao trọn vẹn sứ mệnh lịch sử, trọng trách lãnh
đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước cho Đảng Cộng
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chạy theo lợi nhuận, coi nhẹ các giá trị đạo đức và
văn hoá tốt đẹp... Vì vậy, đồng thời với chủ trương
phát triển kinh tế thị trường, Đảng nhấn mạnh yêu
cầu phải củng cố, tăng cường kinh tế nhà nước để
làm tròn vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập
thể làm nền tảng cho nền kinh tế quốc dân. Tăng
cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế phải
gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội; giữ gìn
và phát huy bản sắc văn hóa bảo vệ môi trường
sinh thái. Phát huy bản sắc dân tộc thực hiện tốt
chức năng xã hội của nhà nước phải được đảm
bảo bởi pháp luật và được thực hiện trong khuôn
khổ luật pháp để “Nhà nước ta là công cụ chủ yếu
để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà
nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân”(12).
Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định quan
điểm nhất quán của Đảng về đẩy mạnh nhiệm vụ
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai
đoạn phát triển mới. Báo cáo chính trị trình Đại
hội XII xác định: “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải tiến hành đồng
bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến
hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị theo
hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới
kinh tế, văn hóa, xã hội. Hoàn thiện thể chế, chức
năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa”(13).
Trải qua gần 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống, bản
sắc dân tộc không ngừng được phát huy trong thực
hiện chức năng xã hội của Nhà nước ta và đã tạo
ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa không
ngừng được phát huy. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo
trong hệ thống đa sở hữu và chuyển từ chỗ quản
lý chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính, thông qua
kế hoạch, pháp lệnh và các chỉ thị... sang quản lý
bằng luật pháp, định hướng phát triển; công tác cải
cách thể chế và thủ tục hành chính được đẩy mạnh
theo hướng đơn giản hoá, công khai hóa, minh
bạch hoá; công tác cải cách, kiện toàn tổ chức bộ
máy tinh gọn, giảm nhẹ đầu mối được tăng cường;
đội ngũ cán bộ, công chức cũng từng bước được
xây dựng, kiện toàn để có đủ phẩm chất năng lực
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc xác định rõ chức
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Chính phủ, của
các bộ, ngành và cơ quan hành chính địa phương
các cấp; việc áp dụng khoa học - công nghệ vào
quản lý nhà nước, từng bước xây dựng Chính phủ

25

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

H

sản Việt Nam để thực hiện sứ mệnh cao cả và
thiêng liêng: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, phục vụ
nhân dân là lý do tồn tại của Đảng, của Nhà nước
và của chế độ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào,
khó khăn, gian khổ đến đâu dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, việc phát huy bản sắc
dân tộc trong thực hiện chức năng xã hội của Nhà
nước luôn được thực hiện tốt, trở thành yếu tố tập
hợp đoàn kết toàn dân tộc. Thu hút đông đảo quần
chúng nhân dân trong và ngoài nước tham gia vào
thực hiện các nhiệm vụ của đất nước vì mục tiêu
phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến
bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; tạo
cơ sở để phát huy mọi tiềm lực xã hội; tập hợp các
xu hướng lành mạnh trong dân tộc làm gia tăng và
phát huy thế và lực của đất nước. Tạo ra những
tiền đề mạnh mẽ trên các lĩnh vực để tận dụng thời
cơ, vượt lên mọi khó khăn, thách thức đưa đất nước
tiến lên một trạng thái mới tiến bộ hơn, vì mục tiêu:
“Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh” và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, đưa đất nước vững bước trên con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội./.
Tài liệu tham khảo:
(1) Phạm Văn Đông: Hồ Chí Minh - Tinh hoa và
khí phách của dân tộc, Nxb. quốc gia, H.2009, tr.632.

Rèn luyện tư duy...
(Tiếp theo trang 21)

Nghiên cứu các loại hình chiến lược để học
tập phương pháp tư duy chiến lược
Nghiên cứu chiến lược của các quốc gia có
vị thế khác nhau có thể tìm ra tư duy chiến lược
của mỗi nước gắn với điều kiện thực tế của nước
ấy và có thể tham khảo cho chúng ta về tư duy
chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Nghiên cứu chiến lược từng ngành, lĩnh vực
của các nước như giáo dục, khoa học công nghệ,
kinh tế, quân sự… để cho ta thấy sự phong phú
của các loại hình tư duy chiến lược góp phần
nâng cao trình độ tư duy chiến lược.
Tự xem xét, tự phê phán để hoàn thiện, nâng
cao trình độ tư duy chiến lược.
Quá trình rèn luyện tư duy chiến lược cũng là
quá trình hoàn thiện, nâng cao trình độ tư duy
chiến lược của mỗi người. Tham gia trực tiếp

26

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung lương
khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H.1998, tr.56.
(3) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập,t.21, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.700.
(4) C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, t.16, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.779.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội 1995, t.5, tr. 698.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội 1995, t.4, tr. 22.
(7) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2000, t. 5, tr. 60.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội 1995, t. 7, tr. 572.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội 1995, t.10, tr.4
(10) C.Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb
Chính trị quốc gia H.1995. t.20, tr. 253.
(11) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại
hội đại quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2001, tr. 86-87.
(12) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại
hội đại biểu toàn quốc thứ IX, Nxb. Chính trị quốc
gia, Hà Nội, 2001, tr. 131-132
(13) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị
quốc gia-Sự thật, H.2016, tr.39-40.

vào quá trình hoạch định và thực thi chiến lược
cùng với tự rèn luyện là nhân tố quan trọng hình
thành và phát triển tư duy chiến lược của cán bộ
lãnh đạo, quản lý tầm chiến lược.
Tư duy chiến lược là phong cách tư duy đòi
hỏi từ lý luận và thực tiễn đối với mỗi cán bộ lãnh
đạo, quản lý để đáp ứng tốt nhiệm vụ đặt ra trong
giai đoạn cách mạng của nước ta hiện nay.
Tài liệu tham khảo:
1. https://zingnews.vn/Tổng Bí thư lưu ý gì
khi lựa chọn nhân sự Trung ương khóa XIII
2. Nhà xuất bản chính trị - hành chính: Tư
duy chiến lược và khoa học lãnh đạo, quản lý
hiện đại, H. 2010
3. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân
văn: Tâm lý học đại cương - NXB GD, H. 1995
4. Viện Ngôn ngữ học: Từ điển Tiếng Việt,
Nxb Đà Nẵng, 2002.
5. Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam,
Nxb.Quân đội nhân dân, H.2004.
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Vận dụng bài học “Xây dựng thế trận lòng dân”
của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945
trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn chú trọng giữ gìn
đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân
dân, sáng tạo nhiều hình thức tổ chức, tập hợp,
thu hút đông đảo quần chúng tham gia sự nghiệp
cách mạng, làm cho sự đoàn kết, đồng lòng ấy
không ngừng được tăng cường vững chắc. Mục
tiêu xây dựng thế trận lòng dân của Đảng là xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy cao
độ tinh thần yêu nước của nhân dân, làm cho mọi
người dân tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng,
một lòng một dạ đi theo cách mạng, tham gia tích
cực vào các nhiệm vụ cách mạng theo khả năng
của mình, góp phần mình vào thành công của sự
nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng
Tổ quốc.
Thành công của Cách mạng Tháng Tám là kết
quả của sự vận động cách mạng gian khổ trong
suốt 15 năm, kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời. Song, một trong những nguyên nhân quan
trọng là Đảng ta đã xây dựng được “thế trận lòng
dân”, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân
tộc, một lòng, một dạ đứng lên đánh đổ thực dân,
phong kiến, mang lại độc lập cho dân tộc, tự do,
hạnh phúc cho nhân dân. Trước yêu cầu cấp bách
của cách mạng là phải giải phóng dân tộc, đặt
nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên là nhiệm vụ quan
trọng, hàng đầu, hội nghị Ban Chấp hành Trung
Ương 8 Khóa 1 của Đảng (tháng 5 năm 1945) chủ
trương đoàn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc,
thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
(gọi tắt là Việt Minh) để tập hợp mọi giai cấp, đảng
phái, dân tộc, tôn giáo không phân biệt tuổi tác,
giới tính, miễn có lòng yêu nước, mưu cầu nền độc
lập cho đất nước. Do Chương trình Việt Minh phù
hợp với ý nguyện toàn dân, đáp ứng được khát
vọng độc lập tự do của quần chúng, do sự nỗ lực
của cán bộ, đảng viên, phong trào Việt Minh có
sức thu hút to lớn, nhanh chóng lan toả từ Bắc vào
Nam, tạo nên đội quân cách mạng đông đảo. Dưới
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ách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi
đã đánh dấu một cuộc biến đổi cực kỳ to
lớn trong tiến trình lịch sử của dân tộc, đưa
nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên làm
chủ đất nước, làm chủ vận mệnh cuộc đời mình,
đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, độc lập dân
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Thắng lợi đó là kết
tinh của nhiều yếu tố, một trong những yếu tố đó
là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng
được thế trận lòng dân vững chắc - phát huy cao
độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bài học ấy có ý nghĩa sâu sắc trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
Lòng dân là khái niệm chỉ trạng thái chính
trị - tinh thần của xã hội, biểu hiện niềm tin, sự
đồng thuận, sự cố kết của người dân đối với một
chế độ chính trị xã hội nhất định. Lịch sử hàng
ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
đã chứng minh: khi nào lòng dân thuận thì nước
mạnh, cường thịnh, lòng dân ly tán thì nước suy.
“Thế trận lòng dân” chính là lòng yêu nước, tinh
thần đoàn kết, ý chí, quyết tâm chiến đấu của toàn
dân tộc được khơi dậy, quy tụ, phát huy, tạo thành
nền tảng chính trị-tinh thần vững chắc, cho phép
huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc nhằm
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, quân sự,
quốc phòng trong từng giai đoạn. “Lòng dân” và
“Thế trận lòng dân” có quan hệ biện chứng, hữu
cơ với nhau; trong đó, “lòng dân” bao giờ cũng tồn
tại một cách khách quan và là cơ sở, nền tảng chủ
yếu để tạo nên “thế trận lòng dân”. “Thế trận lòng
dân” được xây dựng vững chắc sẽ có tác động tích
cực, làm cho yếu tố “lòng dân” phát triển hài hòa,
lành mạnh và hướng tới thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chiến lược của cách mạng.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng
ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan
điểm “lấy dân làm gốc”, sự nghiệp cách mạng là
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Từ khi

ThS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THƯ
Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
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được Đảng khơi dậy, tổ chức tập hợp với tinh thần
tự lực, tự cường. Bài học của Cách mạng Tháng
Tám trước hết là bài học của sức dân, là bài học về
lòng dân. Khởi động và quy tụ được lòng dân, xây
dựng được thế trận lòng dân vững chắc thì sẽ phát
huy được sức dân, khiến nó như triều dâng thác lũ
không thế lực nào ngăn được. Bài học ấy đóng vai
trò quyết định đến thắng lợi trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước.
Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa hiện nay, yếu
tố “lòng dân” và xây dựng “thế trận lòng dân” có vai
trò đặc biệt quan trọng. Tại đại hội lần thứ X, Đảng
lần đầu tiên sử dụng cụm từ “thế trận lòng dân” và
xác định: Xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền
tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân
tộc. Để củng cố và tăng cường hơn nữa “thế trận
lòng dân” đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng
trong tình hình mới, Đại hội XII, Đảng tiếp tục nhấn
mạnh: “Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng
vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và
nền an ninh nhân dân” trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã tiến
hành đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng,
củng cố “thế trận lòng dân”; đã ban hành nhiều
chính sách sát thực tiễn, hợp lòng dân, đáp ứng
nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân,
tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội
phát triển gắn với tăng cường củng cố quốc phòng,
an ninh trên phạm vi cả nước. Cấp ủy đảng, chính
quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ
thể hóa việc thực hiện phương châm “dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra” và cơ chế “Đảng lãnh
đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Việc
xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
những năm gần đây được chỉ đạo quyết liệt. Việc
thực hiện quy chế, quy định, hương ước, quy ước ở
nhiều địa phương đã trở thành nền nếp. Quyền làm
chủ của nhân dân được coi trọng, phát huy, qua đó
tạo bầu không khí dân chủ cởi mở hơn trong xã hội.
Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ
gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, khắc
phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cải cách hành
chính… được tăng cường và có bước chuyển biến
tích cực. Việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn
dân thường xuyên được chú trọng, góp phần quan
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ngọn cờ Việt Minh, các tầng lớp nhân dân: phú, sĩ,
nông, công, thương, trí thức, phụ nữ, thanh niên,
học sinh, sinh viên, thiếu niên, nhi đồng, các dân
tộc trên khắp mọi miền đất nước,… đã không quản
ngại khó khăn, gian khổ, cống hiến sức người, sức
của, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào cách
mạng. Đây chính là lực lượng hùng hậu của cách
mạng để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa
Tháng 8 năm 1945. Nhận thức đúng và đầy đủ về
vị trí của các giai cấp và các tầng lớp trong quá
trình xây dựng Mặt trận Việt Minh, từ cuối năm
1941 đến năm 1942, các hội Công nhân cứu quốc,
Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Quân nhân
cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Tự vệ cứu quốc...
đã được thành lập. Các tổ chức phản đế đều được
chuyển thành các tổ chức cứu quốc. Mục tiêu của
Cách mạng là đem lại lợi ích tối cao cho dân tộc,
vì lợi ích của nhân dân lao động và quyền thiêng
liêng của con người; đó là: đánh đổ thực dân phong
kiến, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay
nhân dân, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho
nhân dân. Mục tiêu đó đáp ứng đúng mong muốn,
nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tạo được
sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Vì vậy,
khi thời cơ “ngàn năm có một” đến, đáp lời kêu
gọi thiêng liêng của Đảng, của Ủy ban giải phóng
dân tộc, của chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh
đạo của Đảng, với khát vọng độc lập tự do cháy
bỏng, với quyết tâm to lớn, hơn 20 triệu nhân dân
ta từ Bắc chí Nam đã vùng lên làm cuộc Tổng khởi
nghĩa oanh liệt trên toàn quốc.
Từ khởi nghĩa từng phần giành chính quyền cục
bộ, Đảng ta đã bắt mạch đúng thời cơ, nhanh chóng
chuyển sang phát động quần chúng tiến hành tổng
khởi nghĩa. Đảng đã huy động lực lượng toàn dân,
sức mạnh của cả dân tộc đứng dậy tự mình giải
phóng cho mình. Toàn dân đã xuống đường biểu
tình, thị uy vũ trang, chiếm lấy các công sở, các cơ
quan các cấp của chính quyền bù nhìn tay sai thân
Nhật, xoá bỏ toàn bộ hệ thống cai trị của chúng.
Lực lượng chính trị của quần chúng, của toàn dân
kết hợp với lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng
chính trị quần chúng đóng vai trò quyết định chủ
yếu tạo nên sức mạnh to lớn trong cuộc Tổng khởi
nghĩa Tháng Tám 1945. Tổng khởi nghĩa diễn ra
thành công nhanh chóng, ít đổ máu trong vòng
15 ngày. Thắng lợi đó đã khẳng định trong thực tế
lòng tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân vào
đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc của Đảng
Cộng sản Việt Nam, là minh chứng sinh động về
sức mạnh đồng thuận của cả dân tộc Việt Nam, khi
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trọng vào việc quy tụ, tập hợp các tầng lớp nhân
dân; trong đó, người Việt Nam ở nước ngoài cũng
cùng chung tay, góp sức xây dựng đất nước Việt
Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh. Chủ trương thực hiện một Chính phủ
“kiến tạo, liêm chính, nghiêm minh” và công cuộc
cải cách hành chính bước đầu đã mang lại hiệu
quả thiết thực. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo của công dân tiếp tục được thực hiện có
nền nếp, nghiêm túc.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, cả khách
quan, chủ quan, việc xây dựng “thế trận lòng dân”
còn có mặt hạn chế. Một bộ phận cán bộ, đảng
viên, kể cả cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu,
hách dịch, cửa quyền, sống xa dân; trình độ năng
lực yếu kém, làm việc kém hiệu quả, tác phong,
phương pháp làm việc không tốt. Công tác cải
cách hành chính triển khai còn nhiều hạn chế, bất
cập; tác phong, phương pháp làm việc của một bộ
phận cán bộ, nhân viên trong bộ máy nhà nước,
trong các cơ quan chính quyền còn hạn chế, làm
phiền hà dân, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.
Lợi dụng những yếu kém trong quản lý, các thế lực
thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, làm xuất
hiện những sai lệch về chuẩn mực giá trị văn hóa,
đạo đức, lối sống, trái với truyền thống của dân tộc
và giá trị con người Việt Nam, ảnh hưởng đến sự
đồng thuận, gắn kết trong xã hội, làm cho một bộ
phận nhân dân thiếu niềm tin vào Đảng, Nhà nước
và chế độ, ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng
“thế trận lòng dân”. Từ thực trạng và những vấn
đề đặt ra cho thấy, xây dựng “thế trận lòng dân”
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không chỉ là yêu
cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ quan trọng,
cấp bách cần phải tăng cường đối với mọi cấp, mọi
ngành, mọi địa phương.
Trước hết, Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh
đốn, xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ;
luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công
nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc
Việt Nam. Phát huy kết quả đạt được, các cấp ủy,
tổ chức đảng phải kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của
Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Qua đó, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ,
đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, 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”, tham nhũng, lãng phí, xa rời nhân dân; bồi
dưỡng phương pháp, tác phong làm việc khoa
học, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với dân, hết lòng hết sức
phục vụ nhân dân. Xây dựng sự đoàn kết trong
Đảng là hạt nhân vững chắc để xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng
dân” vững mạnh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ
chức thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các
chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, v.v. Có như vậy,
mới củng cố được niềm tin, mối quan hệ mật thiết
của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và
chế độ, tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thứ hai, giải quyết tốt quan hệ lợi ích giữa các
giai cấp, tầng lớp xã hội; kết hợp hài hòa lợi ích
cá nhân, lợi ích tập thể và toàn xã hội. Tổ chức và
động viên, quy tụ nhân dân tham gia các phong
trào thi đua yêu nước. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng
bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng
căn cứ kháng chiến cũ, các vùng chiến lược, vùng
tôn giáo. Bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập,
chăm lo xây dựng các công trình phúc lợi cho nhân
dân. Tôn vinh đội ngũ trí thức, có cơ chế chính
sách đặc biệt để thu hút nhân tài; thực hiện tốt
chính sách bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ
nữ phát triển tài năng. Hoàn thiện chính sách pháp
luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá
trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Đối
với đồng bào định cư ở nước ngoài, cần hỗ trợ bà
con giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, bảo hộ
tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng
của họ.
Thứ ba, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa
Đảng, Nhà nước với nhân dân, củng cố vững chắc
“thế trận lòng dân”, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng
vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
nhân dân, góp phần làm cho mối liên hệ đó ngày
càng khăng khít, bảo đảm ý Đảng luôn phù hợp với
lòng dân. Bằng các hoạt động thiết thực cụ thể, Mặt
trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp và các thành viên
(Xem tiếp trang 33)
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Ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
và con đường giải phóng dân tộc ở nước ta
ThS. LÊ CÔNG KHỞI
Giảng viên Khoa xây dựng Đảng
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luận trở thành hiện thực trong đời
sống chính trị thế giới. Đồng thời,
đã tác động rất lớn đến phong
trào cách mạng thế giới; nhất là
phong trào giải phóng dân tộc ở
các nước thuộc địa, trong đó có
Việt Nam.
Với tầm vóc và ý nghĩa lịch
sử của Cách mạng Tháng Mười
Nga đã vạch ra cho phong trào
giải phóng dân tộc và các dân
tộc bị áp bức trên toàn thế giới
một bài học có giá trị và tầm ảnh
hưởng tác động to lớn trên nhiều
phương diện. Cụ thể là:
Một là, về tính chất của Cách
mạng Tháng Mười Nga.
Trong lịch sử loài người đã diễn
ra những cuộc cách mạng xã hội
khác nhau. Cách mạng xã hội chủ
nghĩa là cuộc cách mạng xã hội
do giai cấp công nhân lãnh đạo,
nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử là
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ách mạng Tháng Mười
Nga năm 1917 là một
trong những sự kiện vĩ đại
nhất của thế kỷ XX, đánh
dấu sự phát triển có tính bước
ngoặt trong tiến trình lịch sử
của nhân loại. Đây là cuộc cách
mạng vô sản đầu tiên trên thế
giới thành công, đã đánh đổ giai
cấp tư sản, địa chủ phong kiến,
và chế độ người bóc lột người,
đưa giai cấp vô sản bị áp bức,
bóc lột thành giai cấp đứng đầu
và làm chủ xã hội; giải phóng
nhân dân lao động, đưa người
lao động từ thân phận nô lệ trở
thành chủ nhân của đất nước.
Cách mạng Tháng Mười Nga
thành công đã dẫn tới sự ra đời
nhà nước xã hội chủ nghĩa - nhà
nước chuyên chính vô sản đầu
tiên trong lịch sử loài người và
làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý

giải phóng giai cấp, giải phóng dân
tộc, giải phóng xã hội, giải phóng
con người khỏi sự bóc lột, áp bức
và bất công, xây dựng thành công
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
cộng sản trên phạm vi toàn thế
giới. Cách mạng Tháng Mười Nga
mang tính chất toàn diện, triệt để,
gay go, quyết liệt, phức tạp và lâu
dài; mang tính nhân dân; tính quốc
tế sâu sắc. Nói về vấn đề này,
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định
“Cách mạng Tháng Mười là thắng
lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác và
học thuyết Lênin ở một nước lớn
là Liên Xô, rộng một phần sáu thế
giới. Đó là thắng lợi vĩ đại nhất của
giai cấp công nhân, của nhân dân
lao động và các dân tộc bị áp bức
do giai cấp công nhân và đội tiền
phong của họ là Đảng bônsêvích
lãnh đạo”(1).
Hai là, về mục tiêu của Cách
mạng Tháng Mười Nga.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,
đây là cuộc cách mạng thực hiện
mục tiêu rất cao cả là giải phóng
giai cấp, giải phóng dân tộc, giải
phóng nhân loại và giải phóng
con người thoát khỏi áp bức, bóc
lột, xây dựng xã hội mới không
còn sự phân chia giai cấp và
thực hiện các mục tiêu của thời
đại: hoà bình, độc lập dân tộc,
dân chủ và tiến bộ xã hội. Người
đánh giá: “Chủ nghĩa xã hội, chủ
nghĩa cộng sản từ chỗ chỉ là một
ước mơ cao đẹp của loài người,
sau Cách mạng Tháng Mười vĩ
đại đã trở thành một hiện thực

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
của cách mạng. Chỉ có khối liên
minh công nông do giai cấp công
nhân lãnh đạo mới có thể kiên
quyết và triệt để đánh đổ các
thế lực phản cách mạng, giành
lấy và củng cố chính quyền của
nhân dân lao động, hoàn thành
nhiệm vụ lịch sử của cách mạng
dân tộc, dân chủ và tiến lên chủ
nghĩa xã hội”(4).
Xây dựng, củng cố vững chắc
khối liên minh giữa giai cấp công
nhân với giai cấp nông dân và
trí thức sẽ tạo nên một lực lượng
cách mạng to lớn, đủ sức để lật
đổ giai cấp tư sản. Đồng thời, sự
nghiệp cách mạng xã hội chủ
nghĩa luôn phải sử dụng sức
mạnh tổng hợp của các lực lượng
cách mạng; phát huy sức mạnh
của liên minh giữa giai cấp công
nhân với giai cấp nông dân và
trí thức; sức mạnh đại đoàn kết
dân tộc; sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại. Nếu chỉ tuyệt
đối hoá hoặc coi nhẹ một lực
lượng cách mạng nào, ở trong
nước hay quốc tế thì sự nghiệp
cách mạng ở nước đó khó có thể
thành công. Đặc biệt, khi nói về
khối liên minh giữa giai cấp Công
- Nông, Chủ tịch Hồ CHí Minh
nói: “Cần có sự lãnh đạo của một
đảng cách mạng chân chính của
giai cấp công nhân, toàn tâm
toàn ý phục vụ nhân dân. Chỉ
có sự lãnh đạo của một đảng
biết vận dụng một cách sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều
kiện cụ thể của nước mình thì
mới có thể đưa cách mạng giải
phóng dân tộc đến thắng lợi và
cách mạng xã hội chủ nghĩa đến
thành công”(5).
Bốn là, về nội dung Cách
mạng Tháng Mười Nga.
Về nội dung của cuộc Cách
mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch
Hồ Chí Minh cho rằng, đó là cuộc
cách mạng toàn diện trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội,
kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn
hoá. Trong đó, Người nhấn mạnh

hai nội dung căn bản là chính trị
và kinh tế. Nội dung cách mạng
về chính trị: lật đổ quyền thống
trị của giai cấp tư sản Nga, giành
quyền lãnh đạo xã hội về giai
cấp công nhân Nga, giải phóng
nhân dân lao động khỏi địa vị nô
lệ và trở thành người làm chủ xã
hội mới “đánh đổ giai cấp tư sản
và giai cấp phong kiến địa chủ,
lập nên chính quyền của những
ngườilao động”(6). Cách mạng
về chính trị có vị trí quan trọng
hàng đầu trong sự nghiệp cách
mạng của giai cấp công nhân,
bởi nó là cơ sở và tiền đề cho
việc thực hiện các nội dung cách
mạng về kinh tế, tư tưởng, văn
hoá. Chính quyền là vấn đề cơ
bản của mọi cuộc cách mạng xã
hội, là công cụ thống trị xã hội,
duy trì quyền lực của giai cấp
thống trị để cải tạo xã hội cũ và
xây dựng xã hội mới. Do vậy, để
xoá bỏ xã hội tư bản chủ nghĩa
và xây dựng xã hội mới, thì giai
cấp công nhân thông qua chính
đảng của mình lãnh đạo nhân
dân lao động làm cuộc cách
mạng về chính trị là màn giáo
đầu của cách mạng xã hội chủ
nghĩa. Hồ Chí Minh đã khẳng
định: “Không ngừng tăng cường
và củng cố nền chuyên chính vô
sản. Sau khi đã giành được chính
quyền thì nhiệm vụ hàng đầu của
giai cấp công nhân là phải tăng
cường nền chuyên chính vô sản
để hoàn thành những nhiệm vụ
lịch sử của cách mạng”(7). Nội
dung cách mạng về kinh tế: đây
là nội dung có ý nghĩa quyết định
sự thắng lợi vững chắc của cách
mạng xã hội chủ nghĩaTháng
Mười Nga. Bởi vì, chủ nghĩa xã
hội muốn chiến thắng phải tạo
ra năng suất lao động cao hơn
chủ nghĩa tư bản, không ngừng
nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần cho nhân dân lao động.
Cho nên, giai cấp công nhân phải
thực hiện nội dung cách mạng về
kinh tế nhằm từng bước xoá bỏ
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trong xã hội, có sức mạnh vô
cùng to lớn lôi cuốn hàng nghìn
triệu người vào hành động cách
mạng, vì hoà bình, độc lập dân
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”(2).
Như vậy, mục tiêu trước mắt của
Cách mạng xã hội chủ nghĩa nói
chung và của Cách mạng Tháng
Mười Nga nói riêng là giành
chính quyền về tay giai cấp công
nhân và nhân dân lao động, để
từng bước cải tạo xã hội cũ, xây
dựng xã hội mới để tiến đến mục
tiêu lâu dài đó là xây dựng thành
công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa
cộng sản văn minh trên phạm vi
từng nước và toàn thế giới. Mục
tiêu đó phản ánh tập trung, sâu
sắc tính chất cách mạng triệt để
và tính nhân văn, nhân đạo mà
các cuộc cách mạng xã hội trước
không thể thực hiện được.
Ba là, về động lực của Cách
mạng Tháng Mười Nga.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,
động lực chủ yếu của Cách mạng
Tháng Mười Nga chính là liên
minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân và tầng lớp trí
thức Nga; trong đó giai cấp công
nhân giữ vai trò lãnh đạo và quyết
định sự thắng lợi của cách mạng,
sử dụng bạo lực cách mạng để
đánh đổ giai cấp tư sản và giai cấp
phong kiến địa chủ, lập nên chính
quyền của công - nông - binh,
chính quyền Xô Viết: “Cách mạng
Tháng Mười đã dùng bạo lực cách
mạng đánh đổ giai cấp tư sản và
giai cấp phong kiến địa chủ, lập
nên chính quyền của những người
lao động, xây dựng một xã hội
hoàn toàn mới, một xã hội không
có người bóc lột người”(3).
Từ bài học của Cách mạng
Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã khẳng định liên minh
công nông vừa là động lực vừa
là yếu tố căn bản, bảo đảm cho
sự thắng lợi của cuộc cách mạng
“Thực hiện cho được liên minh
công nông vì đó là sự bảo đảm
chắc chắn nhất những thắng lợi
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Cách mạng Tháng Mười Nga
và ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời
đại của nó đã mở ra con đường
cách mạng giải phóng dân tộc ở
các nước thuộc địa trong đó có
Việt Nam. Qua cuộc cách mạng
Tháng Mười Nga chúng ta có thể
thấy được:
Thứ nhất: Cách mạng Tháng
Mười Nga là một là cuộc cách
mạng vĩ đại nhất của thế kỷ XX,
đánh dấu một mốc mới trong
lịch sử phát triển của nhân loại.
Cách mạng Tháng Mười Nga đã
xóa bỏ giai cấp bóc lột, tư sản,
địa chủ và chế độ người bóc lột
người, đưa giai cấp vô sản bị áp
bức, bóc lột nặng nề thành giai
cấp đứng đầu và làm chủ xã hội;
giải phóng nhân dân lao động,
đưa người lao động từ thân phận
nô lệ trở thành chủ nhân của đất
nước. Cách mạng Tháng Mười
Nga thành công đã dẫn tới sự ra
đời nhà nước xã hội chủ nghĩa nhà nước chuyên chính vô sản
đầu tiên trong lịch sử loài người
và làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý
luận trở thành hiện thực trong đời
sống chính trị thế giới.
Thứ hai: Cuộc cách mạng
Tháng Mười thắng lợi đã mở ra
một thời đại mới, thời đại quá
độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ
nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Cách mạng Tháng Mười là cuộc
cách mạng sâu sắc nhất, triệt
để nhất trong lịch sử nhân loại
đã xóa bỏ áp bức, bóc lột, giải
phóng giai cấp, giải phóng dân
tộc bị áp bức, đưa giai cấp công
nhân từ giai cấp bị trị trở thành
giai cấp cầm quyền để thực hiện
sứ mệnh lịch sử mà loài người
giao phó. Vì thế, khi nhận định,
đánh giá về ý nghĩa, vai trò to lớn
của Cách mạng Tháng Mười, Hồ
Chí Minh viết: “Giống như mặt trời
chói lọi, Cách mạng Tháng Mười
chiếu sáng khắp năm châu, thức
tỉnh hàng triệu người bị áp bức,
bóc lột trên trái đất. Trong lịch
sử loài người chưa từng có cuộc

cách mạng nào có ý nghĩa to lớn
và sâu xa như thế” . Như vậy, có
thể nói, cuộc cách mạng Tháng
Mười có ý nghĩa mở ra một thời
đại mới trên toàn thế giới.
Thứ ba: Cuộc cách mạng
tháng Mười Nga đã đánh dấu
bước chuyển biến về chất từ mô
hình chủ nghĩa xã hội khoa học
trở thành hiện thực hay nói cách
khác “cuộc cách mạng tháng
Mười Nga đã biến lý luận của
Mác thành hiện thực”. Và đây
là cuộc cách mạng xã hội chủ
nghĩa do đội tiền phong của giai
cấp công nhân lãnh đạo, nhằm
thực hiện sứ mệnh lịch sử giao
phó là giải phóng giai cấp, giải
phóng dân tộc, giải phóng loài
người, xây dựng một chế độ xã
hội mới đó là chế độ xã hội-xã hội
chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là
xây dựng thành công chủ nghĩa
xã hội tiến tới chủ nghĩa cộng
sản trên phạm vi toàn thế giới.
Thứ tư: Cuộc cách mạng
tháng Mười Nga thành công cho
thấy rằng đây là thắng lợi vĩ đại
nhất của giai cấp công nhân, của
nhân dân lao động và các dân tộc
bị áp bức. Thắng lợi đó có được là
do có sự lãnh đạo của một Đảng
cách mạng, hay nói cách khác là
do giai cấp công nhân và đội tiền
phong của nó là Đảng Cộng sản
(Đảng Bônsêvích) lãnh đạo.
Thứ năm: Đối với phong trào
giải phóng dân tộc ở nước ta thì
cách mạng Tháng Mười Nga đã
có ảnh hưởng trực tiếp, nhiều mặt
đến việc ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam, đến tháng lợi của
hai cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành
độc lập, tự do, thống nhất đất
nước, đi lên chủ nghĩa xã hội của
nhân dân Việt Nam. Cách mạng
Tháng Mười Nga, trước tiên đã
ảnh hưởng trực tiếp con đường
cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi
ách đô hộ của thực dân Pháp
bằng thắng lợi của cuộc cách
mạng tháng Tám năm 1945 khai
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chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất,
phát triển lực lượng sản xuất,
thay đổi địa vị kinh tế - xã hội
của nhân dân lao động. Chính
vì vậy, Người nhấn mạnh:“Triệt
để xoá bỏ chế độ người bóc lột
người, xây dựng quan hệ sản
xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng
chủ nghĩa xã hội để tiến lên chủ
nghĩa cộng sản”(8).
Năm là, về ý nghĩa lịch sử của
Cách mạng Tháng Mười Nga.
Cách mạng Tháng Mười Nga
năm 1917 có ý nghĩa lịch sử về
nhiều mặt, không chỉ vạch mốc
thời đại, mở ra kỷ nguyên mới
trong lịch sử nước Nga và các
dân tộc bị nô dịch, phụ thuộc
trên thế giới, mà còn có ý nghĩa
nhân văn sâu sắc ở chỗ đã trở
thành ngọn cờ hiệu triệu của
thời đại mới, thời đại đấu tranh
vì những mục tiêu cao cả: hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và
chủ nghĩa xã hội. Đánh giá tổng
quát về ý nghĩa lịch sử của cách
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng
Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Giống như mặt trời
chói lọi, Cách mạng Tháng Mười
chiếu sáng khắp năm châu, thức
tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị
áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong
lịch sử loài người chưa từng có
cuộc cách mạng nào có ý nghĩa
to lớn và sâu xa như thế” (9). Với
ý nghĩa đó, Người khẳng định:
“Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng
Tháng Mười đã dạy cho giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và
các dân tộc bị áp bức trên toàn
thế giới nhiều bài học hết sức quý
báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải
phóng triệt để của giai cấp công
nhân và của cả loài người” (10).
Thắng lợi của cuộc Cách mạng
Tháng Mười Nga đã tạo nên một
bước ngoặt lịch sử tháo gỡ sự bế
tắc khủng hoảng về con đường
cứu nước ở Việt Nam.
Từ những đánh giá, nhận định
khách quan, toàn diện về cuộc
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sinh ra nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa nay là Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Như vậy, có thể nói rằng từ
chủ nghĩa yêu nước chân chính
và khát vọng giải phóng dân tộc
thoát khỏi ách xâm lược của thực
dân, Hồ Chí Minh đã quyết tâm
ra đi tìm đường cứu nước. Trải
qua hành trình bôn ba khắp các
châu lục vừa tìm hiểu vừa khảo
nghiệm từ thực tiễn của các cuộc
cách mạng tư sản phương tây,
đặc biệt là sự tìm hiều về tình
hình kinh tế- xã hội ba nước tư
bản là Pháp, Mỹ, Anh. Hồ Chí
Minh đã nhận thấy sự bất ổn
trong lòng xã hội tư bản và tính
chất không triệt để của các cuộc
cách mạng tư sản. Giữa lúc đang
trăn trở để tìm một con đường đi
mới, thì cách mạng Tháng Mười

Nga thành công và sau đó Luận
cương của Lênin về dân tộc và
vấn đề thuộc địa đến với Người.
Từ những trải nghiệm thực tiễn
và nhạy cảm chính trị cùng với
những nhận định và cách nhìn
biện chứng trên cơ sở phân tích
đánh giá khoa học, Hồ Chí Minh
đã quyết định lựa chọn đưa dân
tộc Việt Nam đi theo con đường
Cách mạng Tháng Mười Nga
và chủ nghĩa Mác - Lênin, con
đường cách mạng vô sản. Đây là
sự lựa chọn duy nhất đúng đắn
cho dân tộc Việt Nam và phù hợp
với quy luật phát triển của xã hội
loài người, mang lại độc lập cho
dân tộc, hạnh phúc cho nhân
dân, đưa đất nước phát triển theo
con đường XHCN vì mục tiêu
dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh./.

Vận dụng bài học...
(Tiếp theo trang 29)

thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo
dục truyền thống yêu nước, hiểu biết về đường lối
phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, về
nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; phát huy
vai trò của nhân dân trong việc xây dựng Đảng,
chính quyền vững mạnh, từ đó tạo sự đồng thuận
xã hội, duy trì, phát triển hiệu quả khối đại đoàn kết
toàn dân về cả chất và lượng; xử lý nghiêm những
trường hợp lợi dụng đại đoàn kết để gây mâu thuẫn
dân tộc, làm mất ổn định an ninh xã hội. Để tạo
dựng được thế trận lòng dân, tập hợp được đông
đảo các tầng lớp nhân dân, mọi chủ trương chính
sách của Mặt trận phải hướng đến nhân dân, phải
hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, luôn quan tâm
chăm lo quyền lợi cho dân bất kể họ thuộc tầng
lớp, giai cấp hay đảng phái nào, miễn họ có lòng
yêu nước và sẵn sàng đóng góp sức mình cho sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính
trị - xã hội cần làm tốt vai trò giám sát và phản biện
xã hội. Tăng cường giám sát để tạo sự đồng thuận,
nhất trí cao, ổn định xã hội phát triển toàn diện và
bền vững đất nước. Mặt trận Tổ quốc phải là chủ
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thể tích cực phát huy vai trò của nhân dân trong
tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho các chủ trương,
chính sách của Đảng và của cấp ủy, chính quyền
các địa phương, nhất là những vấn đề hệ trọng,
liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng
của quần chúng nhân dân. Đồng thời, làm tốt vai
trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ
chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản
biện xã hội; cần huy động tối đa các nhà khoa
học, những chuyên gia đầu ngành liên quan đến
từng lĩnh vực để lấy ý kiến phản biện, đóng góp ý
kiến, bổ sung, sửa đổi các văn bản, hoàn thiện chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho phù
hợp với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
“Lòng dân” và “thế trận lòng dân” không phải
tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình
dày công xây dựng của Đảng, Nhà nước qua các
thời kỳ cách mạng. Nhờ xây dựng được “thế trận
lòng dân” vững chắc nên cuộc cách mạng Tháng
Tám đã thành công nhanh chóng. Bài học ấy còn
vẹn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay. Để
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ
nghĩa, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm
đoàn kết một lòng, thành một khối vững chắc xung
quanh Đảng và Chính phủ, giữ vững niềm tin, ý chí
quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa
đất nước vững bước tiến lên, thực hiện thắng lợi
những nhiệm vụ chính trị đặt ra./.
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Chủ nghĩa xã hội với vấn đề giải phóng phụ nữ
ThS. NGUYỄN THỊ THANH HOA
Giảng viên khoa Lý Luận cơ sở

B

ình đẳng giới là vấn
đề luôn được sự quan
tâm của toàn nhân loại,
là một mục tiêu quan
trọng trong các văn kiện quốc
tế về quyền con người. Chính
vì lẽ đó, vấn đề giải phóng con
người, đặc biệt là giải phóng
phụ nữ luôn được các nhà tư
tưởng xã hội chủ nghĩa quan
tâm và ngày nay nó là vấn
đề chung của toàn nhân loại,
bởi lẽ quan tâm đến phụ nữ
cũng có nghĩa là quan tâm
đến nguồn lực có vai trò đặc
biệt quan trọng đối với sự tồn
tại và phát triển của xã hội
loài người. Thực tiễn phát triển
lịch sử cũng khẳng định: bất
kỳ cuộc đấu tranh cách mạng
nào nhằm giải phóng dân tộc,
giải phóng nhân dân lao động,
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nếu không gắn kết chặt chẽ
với vấn đề giải phóng phụ nữ
và không được đông đảo các
tầng lớp phụ nữ tích cực tham
gia thì không thể phát triển và
giành thắng lợi vững chắc.
Nhận thức sâu sắc vấn đề
này, ngay từ giữa thế kỷ XIX,
khi luận giải về sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân,
chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ
rõ, giải phóng phụ nữ, thực
hiện bình đẳng nam nữ là một
trong những nội dung của
cách mạng xã hội chủ nghĩa
nhằm giải phóng xã hội, giải
phóng con người, tiến tới xây
dựng một xã hội cộng sản văn
minh. Chính vì thế, học thuyết
Mác - Lênin đã góp phần vĩ đại
cho sự nghiệp giải phóng phụ
nữ và thực hiện bình đẳng giới.

H

Bác Hồ với đại biểu dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ III,
tháng 3/1961.

Khi nghiên cứu về lực lượng
của cuộc cách mạng vô sản,
Mác - Ăngghen đã đánh giá
rất cao vai trò, vị trí, khả năng
của phụ nữ. Theo các ông:
trong lịch sử nhân loại, không
có phong trào to lớn nào của
những người bị áp bức mà lại
không có phụ nữ lao động
tham gia; phụ nữ lao động là
những người bị áp bức nhất
trong tất cả những người bị áp
bức, chính vì vậy họ không bao
giờ đứng ngoài và cũng không
thể đứng ngoài các cuộc đấu
tranh giải phóng.
Dưới các chế độ áp bức
trước đây, phụ nữ luôn là những
người chịu nhiều bất công, bất
bình đẳng nhất. Họ không chỉ
bị áp bức về giai cấp mà còn bị
áp bức về những quan niệm,
hủ tục lạc hậu của xã hội. Chủ
nghĩa Mác - Lênin chỉ ra rằng,
kể cả trong chủ nghĩa tư bản,
mặc dù đã tạo ra các tiền đề
kinh tế - xã hội cho cuộc đấu
tranh giải phóng giai cấp áp
bức, bóc lột, giải phóng phụ
nữ, nhưng khi xác lập được
vị trí thống trị của mình thì
chủ nghĩa tư bản đã vì lợi ích
của riêng giai cấp tư sản, nên
không thể giải phóng được con
người nói chung, người phụ nữ
nói riêng khỏi sự áp bức gia
đình, xã hội; thậm chí sự áp
bức này còn tăng cường hơn
khi chủ nghĩa tư bản phát triển
sang những nấc thang mới và
đã đẩy người phụ nữ tới chỗ
tha hóa.
Khi nghiên cứu về biện
pháp để giải phóng con người,
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chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng
định, giải phóng phụ nữ khỏi
mọi áp bức bất công từ trong
gia đình đến ngoài xã hội chỉ
có thể thực hiện được dưới chủ
nghĩa xã hội, thông qua cuộc
cách mạng vô sản - cuộc cách
mạng giải phóng cho toàn
nhân loại. Bởi vì chủ nghĩa xã
hội là chế độ khác về chất so
với tất cả các xã hội trước đó.
Nó thực hiện xóa bỏ chế độ tư
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất,
xây dựng chế độ công hữu - là
cơ sở để xóa bỏ sự phân chia
giai cấp, xóa bỏ tận gốc chế
độ áp bức, bất công, làm cho
con người bình đẳng, tự do,
đời sống vật chất và tinh thần
được đáp ứng đầy đủ, năng lực
của cá nhân được phát triển
toàn diện…
Các nhà sáng lập của chủ
nghĩa xã hội khoa học không
chỉ khẳng định, chỉ dưới chủ
nghĩa xã hội thì phụ nữ mới
được giải phóng, mà các ông
còn chỉ ra những điều kiện cần
thiết để giải phóng phụ nữ. Đó
là, ngoài việc thủ tiêu chế độ
tư hữu tư nhân về tư liệu sản
xuất, thủ tiêu sự bất bình đẳng
về kinh tế, thì điều kiện quan
trọng nhất cần phải quan tâm,
đó là “làm cho toàn bộ nữ giới
trở lại tham gia sản xuất xã
hội” bằng việc xây dựng nền
đại công nghiệp xã hội chủ
nghĩa để thu nhận phụ nữ trên
quy mô rộng lớn, tạo điều kiện
cho phụ nữ có vị trí và địa vị
ngoài xã hội. Các ông nhấn
mạnh rằng: Chỉ có nền đại
công nghiệp xã hội chủ nghĩa
mới giảm nhẹ lao động thủ
công nặng nhọc cho người phụ
nữ, góp phần nâng cao sức
khỏe, tạo điều kiện cho phụ
nữ học tập, nâng cao trình độ
văn hóa, khoa học, kỹ thuật,
trình độ tổ chức, quản lý… Mặt

khác, đại công nghiệp xã hội
chủ nghĩa góp phần biến lao
động tư nhân thành lao động
sản xuất mang tính xã hội hóa,
làm cho gia đình không còn
là đơn vị kinh tế riêng lẻ, tạo
cơ sở để chuyển lao động gia
đình (công việc nội trợ) thành
công việc của xã hội.
Với những nội dung nhân
văn cao cả và khoa học nêu
trên, học thuyết Mác - Lênin
đã thực hiện một cuộc cách
mạng thực sự lý luận trong vấn
đề giải phóng phụ nữ, thực
hiện bình đẳng giới trong chủ
nghĩa xã hội.
Ở Việt Nam, trong lịch sử
dựng nước và giữ nước của
dân tộc, phụ nữ luôn giữ vị trí
quan trọng và có những cống
hiến to lớn, góp phần xây dựng
truyền thống vẻ vang của dân
tộc, đồng thời cũng tạo nên
truyền thống của chính giới
mình. Nhận thức rõ vai trò
quan trọng của phụ nữ, ngay
sau khi giành được độc lập
năm 1945, Đảng và Nhà nước
ta đã đặc biệt quan tâm và đặt
nền móng cho sự nghiệp giải
phóng phụ nữ. Điều 9 trong
bản Hiến pháp đầu tiên của
nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa năm 1946 đã khẳng định
quyền bình đẳng nam nữ. Trải
qua nhiều lần sửa đổi Hiến
pháp, song tư tưởng về bình
đẳng giới luôn được bổ sung
và hoàn thiện. Tất cả các Hiến
pháp từ 1946, 1959, 1980,
1992, 2013 đều khẳng định:
phụ nữ có quyền bình đẳng với
nam giới về mọi mặt chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên
cơ sở các nguyên tắc Hiến
định, các quyền bình đẳng
nam nữ được cụ thể hóa trong
các ngành luật đảm bảo cho
phụ nữ có quyền bình đẳng với
nam giới như: Luật hôn nhân

và gia đình, Luật Lao động,
Luật Bình đẳng giới, Chiến
lược quốc gia vì sự tiến bộ của
phụ nữ Việt Nam…
Quyền bình đẳng nam nữ ở
nước ta càng được khẳng định
khi phụ nữ tham gia ngày càng
nhiều vào các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Tiêu biểu nhất là
tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lĩnh
vực quản lý, lãnh đạo ngày
càng tăng. Tại kỳ bầu cử Quốc
hội khóa XIV, phụ nữ tham gia
với tỷ lệ 26,72% - một tỷ lệ khá
cao so với các quốc gia trong
khu vực và trên thế giới. Nhiều
gương mặt phụ nữ tiêu biểu,
xuất sắc trên các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, ngoại giao… đang
chứng minh rằng, chỉ có trong
môi trường chủ nghĩa xã hội
thì phụ nữ Việt Nam mới được
giải phóng và phát huy hết
tiềm năng thế mạnh của mình,
có điều kiện để bình đẳng với
nam giới.
Trong sự nghiệp đổi mới
hiện nay đang đặt ra những
yêu cầu mới đối với sự nghiệp
giải phóng phụ nữ và thực hiện
bình đẳng giới, đòi hỏi người
phụ phải vươn lên với những
phẩm chất mới. Nếu như trong
đấu tranh cách mạng, phẩm
chất của phụ nữ Việt Nam
“anh hùng, bất khuất, trung
hậu, đảm đang” thì hôm nay,
những phẩm chất người phụ
nữ hiện đại cần phải có “tự
tin, tự trọng, trung hậu, đảm
đang”, có tri thức, có trình độ
văn hóa, khoa học công nghệ,
có sức khỏe tốt, có kỹ năng
và khả năng thích nghi cao…,
từng bước khẳng định vị thế
của mình trong xã hội và trên
trường quốc tế, góp phần tích
cực vào sự nghiệp xây dựng
một nước Việt Nam: “Dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”./.
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Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp
từ cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19
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Đến ngày 23/01/2020 khi
phát hiện ca nhiễm bệnh đầu
tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy,
Thành phố Hồ Chí Minh,
Thủ tướng Chính phủ ban
hành Công điện số 121/CĐTTg và liên tiếp các ngày 28,
30/01/2020, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Chỉ thị số
05, 06/CT-TTg, trong đó quán
triệt tinh thần “chống dịch như
chống giặc”, huy động cả hệ
thống chính trị vào cuộc để
phòng, chống dịch.
Hưởng ứng Lời kêu gọi của
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng “mỗi người
dân là một chiến sỹ trên mặt
trận phòng, chống dịch bệnh”
để “toàn thể dân tộc Việt Nam
hãy chung sức, đồng lòng
vượt qua mọi khó khăn, thách
thức để chiến thắng đại dịch
Covid-19”. Đại đa số nhân dân

tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo
quyết liệt của các cấp ủy đảng,
chính quyền; không hoang
mang, dao động trước những
thông tin trái chiều, không
chính xác. Chính niềm tin đó
đã mang lại những kết quả
đáng tự hào đối với thế giới
rằng Việt Nam đã, đang và sẽ
chiến thắng trong cuộc chiến
vô cùng cam go, khó khăn, vất
vả này.
Bên cạnh sự căng thẳng, lo
âu của toàn xã hội trước mối
nguy hại, thì trong “tâm bão”
của dịch bệnh, nhiều giá trị
đạo đức tốt đẹp, thiêng liêng…
vốn có vị trí quan trọng trong
hệ giá trị văn hóa truyền thống
của dân tộc Việt Nam được
trỗi dậy. Đó là lòng yêu nước
nồng nàn, lối sống tình nghĩa,
đậm chất nhân văn; ý thức
cộng đồng; là ý chí, bản lĩnh;

H

D

ịch viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây
ra (Covid-19) đã và
đang trở thành mối nguy hiểm
hàng đầu của toàn nhân loại.
Kể từ khi được phát hiện lần
đầu vào tháng 12/2019 tại
Vũ Hán (Trung Quốc), đến
nay dịch Covid-19 đã nhanh
chóng lây lan ra 210 quốc gia
và vùng lãnh thổ với tốc độ
nhanh chóng, nhiều nơi không
thể kiểm soát. Tổ chức Y tế
thế giới (WHO) đã chính thức
tuyên bố Covid-19 là đại dịch
toàn cầu. Những con số được
cập nhật liên tục, hàng ngày
về số người bị nhiễm, bị chết
vì dịch bệnh đã dấy lên sự lo
lắng, tâm trạng bất an không
chỉ đối với người dân Việt Nam
mà còn là đối với toàn nhân
loại. Covid-19 không chỉ còn là
mối quan tâm của mỗi một cá
nhân, tổ chức, hay một cộng
đồng, quốc gia mà đã trở thành
mối quan tâm chung của toàn
thế giới.
Ở Việt Nam, khi có thông tin
về ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán
và nguy cơ lây lan của căn
bệnh này, ngày 16/01/2020,
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ
đạo Bộ Y tế (phối hợp với WHO)
khẩn trương xây dựng các kịch
bản, phương án phòng, chống
dịch; chuẩn bị cơ sở vật chất
phục vụ công tác cách ly, xét
nghiệm, khám, điều trị.

ThS. NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Chuyên viên chính Phòng Tổ chức, hành chính,
thông tin, tư liệu
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tính cần cù, sáng tạo trong lao
động và chiến đấu… đã giúp
Việt Nam khống chế thành
công đại dịch Covid 19.
Dân tộc Việt Nam vốn
cần cù, sáng tạo, đã dũng
cảm đương đầu vượt qua mọi
khó khăn, thử thách của lịch
sử. Trong cuộc chiến chống
giặc Covid-19, dân tộc ta đã
có nhiều cách thể hiện ý chí
quyết tâm chiến thắng “cuộc
chiến đấu trong thời bình”. Từ
những lực lượng xung kích trên
tuyến đầu như: y tế, công an,
quân đội đến mỗi người dân
trên mọi miền đất nước; toàn
hệ thống chính trị và muôn dân
đều nhất quyết một lòng mau
chóng đẩy lùi đại dịch.Trước
những nguy nan, thử thách là
dịp để mỗi người chúng ta thể
hiện bản sắc của tinh thần dân
tộc, sự đoàn kết, đồng lòng, đó
là bản lĩnh, khí chất của người
Việt Nam.
Trước hết, phải kể đến sự
hy sinh thầm lặng của những
“chiến sỹ áo trắng”-cách gọi
thân thương cho những y, bác
sỹ, cán bộ, nhân viên y tế luôn trong bộ đồ bảo hộ kín
mít, nhìn và đối thoại với đồng
nghiệp qua ánh mắt, cử chỉ.
Họ đã không quản gian khó,
hy sinh bản thân mình, tạm
gác lại tình thân, những ngày
tháng chung sống cùng gia
đình, người thân để làm nhiệm
vụ, hết lòng cứu chữa người bị
bệnh không kể là người Việt
Nam hay người nước ngoài.
Công việc dẫu vất vả nhưng
nếu có sự cảm thông, phối
hợp, chia sẻ của bệnh nhân thì
những nhọc nhằn ấy cũng vơi
đi phần nào. Và đôi khi, chỉ là
những lời cảm ơn chân thành,
hay lá thư viết vội, cũng sẽ là
động lực, tiếp thêm sức mạnh

tinh thần để họ cố gắng hoàn
thành nhiệm vụ được giao.
Tiếp đến là những người
lính bộ đội Cụ Hồ, dù trong
thời bình hay thời chiến, họ
đều là những người luôn chịu
phần thiệt thòi hơn, sẵn sàng
nhường chỗ ăn, chỗ nghỉ của
mình cho người dân. Họ sẵn
sàng vào rừng, ngủ trại, nằm
lán để bảo đảm tốt nhất về điều
kiện ăn ở, sinh hoạt cho người
cách ly theo quy định. Và cũng
chính họ thâu đêm suốt sáng,
lo từng bữa ăn miễn phí cho
người Việt Nam từ nước ngoài
về và cả người nước ngoài đến
Việt Nam trong các khu cách
ly tập trung. Tình quân dân,
nghĩa đồng bào càng được gắn
kết keo sơn, bền chặt.
Công sức của họ đã được
đáp đền khi mỗi ngày nhận
được tin vui từ các bệnh nhân
đã khỏi bệnh, những công
dân đã thực hiện xong nghĩa
vụ cách ly, đó là lòng cảm ơn
chân thành của người dân trên
mọi miền Tổ quốc và cả người
nước ngoài gửi đến chiến sỹ,
các y, bác sỹ - những người
lính trên tuyến đầu chống
dịch Covid-19, những người
đã mang lại sự bình yên và an
toàn cho mọi người.
Những hình ảnh đẹp,
những gương người tốt, việc
tốt ngày càng được nhân lên
ở mọi miền đất nước. Đó là
những cây ATM gạo xuất hiện
ở cả 3 miền. Nhiều mảnh đời
đã được chở che từ cộng đồng
bởi những túi gạo nghĩa tình.
Cây ATM gạo không chỉ là giải
cứu của người lao động nghèo,
không có việc làm, nó còn giúp
người khốn khó có thêm cơ
hội - đó là cơ hội sống lương
thiện giữa những chênh vênh
của cuộc sống. Cây ATM gạo

luôn tràn đầy lòng nhân ái khi
ngày càng có nhiều tấm lòng
thảo thơm mang gạo đến cùng
chung sức, đồng hành cùng
những người nghèo vượt qua
hoàn cảnh khó khăn. Nhiều
người sẵn lòng nhường cơm sẻ
áo, chia lại số khẩu trang ít ỏi
của mình cho người khác hoặc
bỏ tiền mua khẩu trang khan
hiếm, phát miễn phí. Đặc biệt,
có em bé đã lấy tiền mừng tuổi
của mình để mua sắm khẩu
trang, nước rửa tay sát khuẩn
tặng mọi người. Hay như cụ
bà 80 tuổi ở Thanh Hóa đạp
xe mang thư và 01 triệu đồng
lên xã ủng hộ phòng, chống
dịch. Đó là hành động nhân ái
của các chủ nhà trọ đã miễn
giảm tiền nhà cho những người
lao động nghèo; những “Siêu
thị hạnh phúc 0 đồng”; những
điểm phát cơm miễn phí;
những ly cà phê, trà sữa gắn
với lời chúc của khách hàng
và mọi người trên cả nước gửi
đến các y, bác sỹ đang gồng
mình chống chọi với dịch
Covid-19; những nhà khoa
học sẵn sàng đối mặt với hiểm
nguy để nuôi cấy, phát hiện cơ
chế hoạt động của virus, điều
chế vaccine phòng dịch, sáng
tạo bộ kit xét nghiệm nhanh;
buồng khử khuẩn toàn thân di
động… Tinh thần yêu nước, sự
đoàn kết đồng lòng, “lá lành
đùm lá rách” vốn có sẵn trong
huyết quản của mỗi người dân
Việt Nam. Và mỗi khi đất nước
gặp nguy nan thì tinh thần ấy,
sự xẻ chia ấy lại càng được
nhân lên gấp bội. Và trong bất
cứ hoàn cảnh nào, những lời
ca, tiếng hát luôn có sức mạnh
cổ vũ, động viên tinh thần cho
toàn thể đồng bào, chiến sỹ
(Xem tiếp trang 46)
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Vận dụng quan điểm của Lênin về nhiệm vụ
phát triển kinh tế vào bài giảng: “Những vấn đề kinh tế
chính trị của thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội”
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của nước Nga Xô-viết sau Cách mạng Tháng Mười,
Lênin cho rằng muốn giành được thắng lợi trong
cuộc tấn công sau này, thì bây giờ phải tạm ngừng
cuộc tấn công.
Theo Lênin, “không có sự chỉ đạo của các
chuyên gia am hiểu khoa học, kỹ thuật và có kinh
nghiệm thì không thể nào chuyển lên chủ nghĩa xã
hội được, vì chủ nghĩa xã hội yêu cầu một bước tiến
có ý thức và có tính chất quần chúng để đi tới một
năng suất lao động cao hơn năng suất lao động của
chủ nghĩa tư bản, dựa trên cơ sở những kết quả mà
chủ nghĩa tư bản đã đạt được”3. Để thu phục những
chuyên gia giỏi nhất, Lênin đã “trả một giá rất cao
về công phục vụ của những chuyên gia tư sản giàu
kinh nghiệm nhất”4.
Thứ hai, từng bước xây dựng quan hệ sản
xuất tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển trình
độ lực lượng sản xuất mới.
Trong điều kiện nền kinh tế thời kì quá độ là nền
kinh tế nhiều thành phần, Lênin khẳng định: “không
thể quá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội mà phải
qua con đường gián tiếp, không thể quá vội vàng,
thằng tuột, không được chuẩn bị”5. Xây dựng quan
hệ sản xuất mới thông qua con đường gián tiếp là
chủ nghĩa tư bản nhà nước.
Bước quá độ thông qua chủ nghĩa tư bản nhà
nước được thể hiện thông qua Chính sách kinh tế
mới mà việc trao đổi hàng hóa được “coi là đòn xeo
chủ yếu”6…
Trong xây dựng quan hệ sản xuất mới, Lênin
đặc biệt chú trọng công tác quản lý và coi trọng việc
cải tổ bộ máy nhà nước.
Vận dụng quan điểm của Lênin về thực hiện
nhiệm vụ kinh tế sau khi giành được chính quyền ở
Việt Nam, thời kì trước đổi mới, do chủ quan, nóng
vội muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu của chủ
nghĩa xã hội, Đảng ta đã thực hiện chính sách phát
triển kinh tế không phù hợp với thực tiễn đất nước.
Chúng ta đã dùng quan hệ sản xuất tiên tiến mở
đường cho sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Chính vì vậy đã dẫn đến sự không phù hợp của quan
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au thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga
vĩ đại, chính quyền Xô-viết được hình thành và
phát triển ở khắp nơi. Tuy có một số thuận lợi
như việc quốc hữu hóa được diễn ra dễ dàng,
nắm giữ được những ngành kinh tế quốc dân quan
trọng như đường sắt, ngân hàng, thông tin… nhưng
phát triển kinh tế như thế nào là nhiệm vụ mới hết
sức khó khăn cả về lý luận và thực tiễn. Theo Lênin,
để giải quyết khó khăn này không thể dùng cách tiến
công ồ ạt như chống Kêrenxky, mà phải thông qua
con đường tìm tòi lâu dài. Để giải quyết những khó
khăn trước mắt của nền kinh tế nước Nga đang bị
suy sụp nặng nề, Lênin đã chuyển trọng tâm của
đấu tranh cách mạng sang lĩnh vực phát triển kinh tế
có kế hoạch. Lênin nhấn mạnh sau khi giành được
chính quyền mới là giải quyết được một phần nhỏ
của một nhiệm vụ khó khăn, “khó khăn chủ yếu là
ở trong lĩnh vực kinh tế”1. Nghĩa là, sau khi giai cấp
công nhân giành được chính quyền, phải chuyển
trọng tâm nhiệm vụ đấu tranh cách mạng sang phát
triển kinh tế. V.I.Lênin đề ra một số nhiệm vụ kinh tế
sau khi giành được chính quyền cụ thể như sau:
Thứ nhất nhiệm vụ phát triển lực lượng sản
xuất: Lênin chỉ rõ: “Không có kĩ thuật đại tư bản
chủ nghĩa được xây dựng trên những phát minh mới
nhất của khoa học hiện đại, không có một tổ chức
nhà nước có kế hoạch khiến cho hàng chục triệu
người phải tuân theo hết sức nghiêm ngặt một tiêu
chuẩn thống nhất trong công việc sản xuất và phân
phối sản phẩm, thì không thể nói đến chủ nghĩa xã
hội được”2
Để có lực lượng lao động mới, đủ khả năng làm
chủ những tư liệu sản xuất hiện đại Lênin cho rằng
cần thực hiện cách mạng văn hóa, không ngừng
nâng cao trình độ văn hóa của người lao động.
Lênin chỉ ra cách thức để thực hiện nhanh việc
phát triển lực lượng sản xuất đó là phải thỏa hiệp,
thu phục chuyên gia tư sản, trả lương cao để phát
triển kinh tế. Để cho giai cấp tư sản không thể tồn tại
được, mà cũng không thể tái sinh được nữa thì phải
dùng biện pháp kinh tế. Căn cứ vào tình hình thực tế
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hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản
xuất. Chính sách phân phối bình quân đã làm mất
đi động lực lợi ích đối với người lao động và kết quả
tất yếu của sự không phù hợp đó là sự khủng hoảng
của nền kinh tế - xã hội. Đời sống nhân dân vô cùng
thấp kém, niềm tin của nhân dân với bản chất của
chế độ xã hội chủ nghĩa bị giảm sút.
Từ sau khi thực hiện đường lối đổi mới đất nước
đến nay, Đảng ta đã nhận thức lại con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta Đảng ta chỉ rõ sau khi
giành được chính quyền, giai cấp công nhân và
những người lao động trở thành những người chủ
của xã hội mới, nhiệm vụ cần thiết là phải thực hiện
xã hội hóa tư liệu sản xuất, từng bước xây dựng và
đưa quan hệ sản xuất mới ngày càng chiếm vị trí
chi phối trong nền sản xuất xã hội. Vì vậy, không
thể ngay lập tức xóa bỏ mọi sự tồn tại của quan hệ
sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nền kinh tế. Nghĩa
là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
là việc bỏ qua sự xác lập vị trí thống trị của quan
hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ
nghĩa, đồng thời bỏ qua việc tước đoạt ruộng đất
và tư liệu sản xuất của người lao động, bỏ qua việc
tạo dựng giai cấp thống trị, bóc lột người lao động,
nhưng kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt
được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là thừa nhận
sự tồn tại khách quan của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế đa hình
thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; những thành
tựu khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý… Nhờ
đó trong hơn 30 năm qua, kinh tế Việt Nam đã đạt
được những thành tựu cao hơn hẳn thời kỳ trước
đổi mới, đời sống của nhân dân không ngừng được
nâng cao. Trong những năm 2000, GDP bình quân
đầu người của Việt Nam tăng trung bình 7,9% mỗi
năm. Từ năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt
mức trung bình 6,5% và năm 2019 đạt 7,02%. Cơ
cấu kinh tế của Việt Nam bước đầu chuyển dịch
theo hướng hiện đại; dần hình thành đầy đủ, đồng
bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường, vận
hành cơ bản thông suốt, gắn kết với thị trường khu
vực và quốc tế; thiết lập được nhiều quan hệ đối tác
chiến lược về kinh tế …
Quan điểm của Lênin về phát triển kinh tế sau
khi Đảng đã giành được chính quyền có giá trị lý
luận và thực tiễn vô cùng to lớn, nó không chỉ có tính
quy luật đối với nước Nga Xô-viết mà còn đối với tất
cả các nước bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Vận dụng những quan điểm này vào
bài giảng “Những vấn đề kinh tế chính trị của thời
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” trong chương trình
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trước hết
giúp học viên hiểu được rằng Đảng ta sở dĩ giữ vững

được vai trò lãnh đạo và lãnh đạo thành công trong
sự nghiệp đổi mới cũng trước hết nhờ Đảng ta không
xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin,
không xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, không mất
đi bản chất của giai cấp công nhân. Thành công và
thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới ở Việt
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã và đang chứng
minh sức sống và làm sáng tỏ bản chất cách mạng
và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời
càng thấy rõ sự cần thiết phải tổng kết thực tiễn một
cách sâu sắc để làm sáng tỏ và phát triển chủ nghĩa
Mác - Lênin trong điều kiện và hoàn cảnh mới của
đất nước.
Đối với giảng viên khi giảng bài “Những vấn đề
kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội”, cần học tập và nghiên cứu quan điểm
của Lênin về nhiệm vụ phát triển kinh tế sau khi
Đảng giành được chính quyền trong giảng dạy
mục “Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ
quá độ lên CNXH ở Việt Nam” nhằm đáp ứng tốt
hơn yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn trong giảng
dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành
chính. Thông qua đó làm rõ một số quan điểm được
Đảng và Nhà nước ta chú trọng trong xây dựng và
quản lý nền kinh tế đất nước như: Duy trì và phát
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần (kinh
tế thị trường định hướng XHCN) trong suốt thời kỳ
quá độ và thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý
của nhà nước; kiên định mục tiêu “Dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm mục tiêu
trung tâm để đưa ra những nhóm giải pháp hữu hiệu
nhằm kiềm chế và đẩy lùi lạm phát và tăng giá; phát
triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm đời sống dân
sinh và phát triển bền vững; thực hiện sản xuất và
phân phối một cách hợp lý trên cơ sở sản xuất ngày
càng hiện đại hóa vì lợi ích trước mắt và lâu dài của
mọi người lao động; tổ chức lao động xã hội dựa
trên cơ sở kết hợp những thành tựu mới nhất của
khoa học, công nghệ; thừa nhận tự do cạnh tranh
và mở rộng liên doanh, liên kết giữa các thành phần
kinh tế, giữa trong nước với ngoài nước…/.
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Nâng cao chất lượng thực hiện đề tài
nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ở Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
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Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, nghiên cứu khoa học là
một nhiệm vụ quan trọng của mỗi giảng viên.
Hàng năm, bên cạnh công tác giảng dạy thì
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó có việc
thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu khoa
học cấp cơ sở đều được các giảng viên thực
hiện nghiêm và đã đạt được những kết quả tích
cực. Nhìn chung, đề tài nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở của các nhóm đề tài các khoa, phòng
trong thời gian qua đã luôn có sự tìm tòi, khám
phá, đổi mới cả nội dung, hình thức nghiên cứu.
Nội dung các đề tài cơ bản đã giải quyết được
nhiều vấn đề của thực tiễn đặt ra, như: nâng
cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học,
nghiên cứu thực tế của giảng viên; Hoạt động
tự học tập, nghiên cứu của giảng viên; hoạt
động quản lý học viên; công tác đào tạo, bồi
dưỡng của Trường…). Đồng thời, một số đề tài
đã nghiên cứu, thực hiện việc khảo sát, tổng kết
một số hoạt động công tác tại các địa phương
cơ sở, như: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp
ủy Đảng cơ sở; vấn đề giải quyết việc làm cho
người lao động; công tác xóa đói, giảm nghèo...
Các vấn đề nghiên cứu của các đề tài đã đáp
ứng được về mục tiêu, mục đích, yêu cầu, tính
chất, nhằm hướng tới phục vụ cho hoạt động
chuyên môn và nhiệm vụ chính trị chung của
Trường. Chất lượng, hiệu quả của các đề tài
hàng năm đều được nâng lên, nhiều giải pháp,
đề xuất, kiến nghị cũng như những vấn đề mới
được tìm tòi, khám phá sáng tạo đã được vận
dụng và ứng dụng trong hoạt động thực tiễn.
Hàng năm, kết quả 100% các đề tài được thông
qua tại Hội đồng khoa học Trường cơ bản đều
đạt loại khá và giỏi, không có đề không đạt yêu
cầu. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo
và tổ chức thực hiện đề tài đã có nhiều đổi mới.
Sự đổi mới thể hiện trong việc từ các bước thẩm
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oạt động nghiên cứu khoa học, trong đó
thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở là
một trong những nhiệm vụ hết sức cơ
bản đối với mỗi giảng viên giảng dạy lý
luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương hiện nay. Thực hiện
và tham gia đề tài khoa học vừa là khẳng định
thước đo năng lực chuyên môn, khả năng nghiên
cứu khoa học, đồng thời tạo tiền đề cho việc
thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên.
Có thể hiểu một cách chung nhất, nghiên
cứu khoa học là một hoạt động xã hội, hướng
vào tìm kiếm những điều mà khoa học chưa
biết, hoặc là phát hiện bản chất sự vật, phát
triển nhận thực khoa học về thế giới, hoặc là
sáng tạo ra phương pháp mới và phương tiện kỹ
thuật mới để cải tạo thế giới... Còn đề tài nghiên
cứu khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa
học chứa đựng những điều chưa biết hoặc chưa
rõ nhưng đã xuất hiện tiền đề và có khả năng
biết được nhằm giải đáp các vấn đề đặt ra trong
khoa học hoặc trong thực tiễn. Hay nói cách
khác, đề tài nghiên cứu khoa học được đặt ra do
yêu cầu của lý luận hoặc thực tiễn và thoả mãn
các điều kiện, như: vấn đề khoa học đang chứa
mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết; và
có khả năng giải quyết mâu thuẫn đó. Như vậy,
thực hiện và tham gia nghiên cứu đề tài khoa
học của giảng viên tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương là việc gắn kết giữa kiến thức lý luận
trong giảng dạy với thực tiễn diễn ra, nhằm làm
sáng tỏ tính khoa học, đúng đắn của lý luận.
Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu thực tiễn sẽ
bổ sung những những vấn đề mới cho lý luận...
Thực hiện quy chế giảng viên trường chính
trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quy
định giảng viên của Trường Chính trị Nguyễn

ThS. TRẦN ÁNH NGỌC
Trường khoa Lý luận cơ sở
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cân đối giữa các chương và chưa sâu sắc. Bên
cạnh đó, nội dung các mục trong các chương
của một số đề tài còn dàn trải, chưa trọng tâm,
nhất là nội dung phần chương 1, còn sử dụng
nhiều kiến thức, nội dung kinh điển, chưa cụ
thể, chưa sát… với đề tài. Phần thực trạng vấn đề
nghiên cứu (chương 2) một số đề tài còn thiếu
số liệu xác thực, ít số liệu, hoặc mang tính định
tính…; việc đánh giá, nhận định một số vấn đề
thực tiễn của một số đề tài còn mang yếu tố chủ
quan, cảm tính của người nghiên cứu, chưa có
đầy đủ căn cứ, cơ sở tin cậy…
Thứ tư, việc xây dựng các phiếu hỏi điều tra,
khảo sát, nhằm củng cố tính khoa học để làm
rõ cơ ở thực tiễn và làm căn cứ, cơ sở để đưa
ra các đánh giá, nhận xét của một số đề tài còn
hạn chế về nội dung, tính chất, hình thức… Nội
dung nhiều câu hỏi khảo sát chưa bám sát, cụ
thể, còn chung chung, và còn chưa thực sự phù
hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nhiều
nội dung câu hỏi khảo sát chưa rõ ràng về mục
đích, tính chất, làm cho người được hỏi khó có
phương án trả lời đúng với vấn đề cần hỏi. Số
lượng phiếu cũng như phạm vi khảo sát còn ít và
hẹp, nên chưa có nhiều số liệu để xử lý đảm bảo
tính khách quan, chính xác…
Thứ năm, chủ đề hay lĩnh vực nghiên cứu
của một số đề tài chưa có nhiều sự tìm tòi, khám
phá hay sáng tạo mới, vẫn còn tình trạng trùng
lặp về tính chất, đặc điểm cũng như nội dung,
đối tượng nghiên cứu. Vẫn còn có đề tài kế thừa,
vận dụng chưa sáng tạo, thậm chí sao chép
máy móc… từ các nguồn tài liệu, đề tài… của các
nhóm nghiên cứu khác. Bên cạnh đó, việc ứng
dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học vào
thực còn hạn chế.
Thứ sáu, cơ chế, chính sách nhằm tạo động
lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học nói
chung, thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu
khoa học cấp cơ sở nói riêng còn hạn chế. Trong
đó, việc chi kinh phí hỗ trợ cho một đề tài nghiên
cứu khoa học cấp cơ sở hàng năm còn thấp, và
còn bình quân trong việc chi kinh phí đối với tất
cả các mức xếp loại của các đề tài nghiên cứu
khoa học được thông qua... nên chưa khuyến
khích, động viên để các giảng viên tham gia tích
cực, chủ động hơn nữa, nhất là việc khơi dậy
niềm đam mê, hứng khởi, cuốn hút giảng viên
trong hoạt động nghiên cứu khoa học…
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định tên đề tài, xây dựng đề cương khái quát…
đều được Hội đồng khoa học Trường thẩm định
kỹ lưỡng, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho
chủ nhiệm và nhóm đề tài làm căn cứ, cơ sở
triển khai thực hiện. Đặc biệt, là nhận thức về
trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi và sự đam mê
nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được
nâng lên. Do đó, việc thực hiện và tham gia đề
tài nghiên cứu khoa học của giảng viên không
chỉ dừng lại ở đề tài cấp cơ sở, mà còn tích cực
thực hiện và tham gia các đề tài cấp khoa, một
số giảng viên tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh
và luôn hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch
đề ra, chất lượng ngày một nâng lên…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,
vẫn còn một số những hạn chế, yếu kém cần
phải được nhìn nhận rất thẳng thắn, trung thực
và khách quan trong thực hiện nhiệm vụ đề tài
nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường. Đó là:
Thứ nhất, nhận thức về ý nghĩa, vai trò của
việc thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu
khoa học nói chung, đề tài nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở nói riêng của một số giảng viên còn
chưa đầy đủ. Tâm lý chung của giảng viên là rất
ngại khi thực hiện và tham gia đề tài nghiên cứu
khoa học, nhất là làm chủ nhiệm đề tài. Vẫn còn
tình trạng giảng viên cho rằng, việc thực hiện và
tham gia đề tài hàng năm là do phải thực hiện
nhiệm vụ theo quy chế, quy định, là để được tính
giờ nghĩa vụ về nghiên cứu khoa học... Do đó,
một số giảng viên chưa thực sự tâm huyết, say
mê, yêu thích nghiên cứu khoa học.
Thứ hai, trong quá trình thực hiện đề tài, việc
xác định tên của một số đề tài chưa được sát,
đúng với trọng tâm nghiên cứu… nên còn phải
thay đổi, điều chỉnh nhiều trong quá trình thẩm
định tên đề tài. Đặc biệt, là việc xác định đối
tượng nghiên cứu để phù hợp tên và nội dung
nghiên cứu của đề tài còn chưa đảm bảo tính
lôgic, khoa học, thống nhất. Đồng thời, việc xác
định và xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung,
mục đích, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
còn chưa đầy đủ, chưa sát và chưa phù hợp với
lĩnh vực đề tài nghiên cứu.
Thứ ba, bố cục một số đề tài còn chưa cân
đối, chủ yếu tập trung nghiên cứu phần cơ sở
lý luận chung (chương 1); phần phương hướng,
nhiệm vụ và giải pháp (chương 3) còn sơ sài,
khái quát, chung chung… làm cho đề tài chưa

41

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NgHIÊN CỨU KHOA HỌC

H

Thứ bẩy, việc đánh giá kết quả nghiệm thu
đề tài của Hội đồng khoa học vẫn còn có những
điểm chưa thống nhất. Kết quả đánh giá đề
tài của các thành viên hội đồng đưa ra còn có
những khoảng cách điểm chênh lệch khá lớn.
Do đó, kết quả đánh giá vẫn còn có biểu hiện
chưa đảm bảo tính thống nhất, khách quan và
chính xác trong đánh giá…
Từ những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức
thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp
cơ sở ở Trường trong những năm qua, đồng thời,
để tiếp tục phát huy những ưu điểm và kết quả
tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học nói
chung, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học
cấp cơ sở của giảng viên nói riêng trong thời gian
tới, Trường cần có những giải pháp cơ bản sau:
Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức về sự
cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học
nói chung, thực hiện và tham gia đề tài khoa
học cấp cơ sở nói riêng, có vai trò, ý nghĩa rất
quan trọng, thiết thực, gắn liền với hoạt động
giảng dạy của giảng viên. Giảng viên phải nhận
thức đúng đắn về mối quan hệ mật thiết giữa
hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học
luôn gắn bó, hỗ trợ, bổ sung cho nhau.Việc mỗi
giảng viên tích cực, tự giác, say mê trong hoạt
động nghiên cứu khoa học và có được những
sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao,
hiệu quả sẽ là một trong những yếu tố góp phần
quan trọng, hữu ích giúp giảng viên nâng cao
chất lượng giảng dạy. Ngược lại, việc giảng dạy
tốt, cũng là một trong những yếu tố góp phần
nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của
giảng viên.
Hai là, quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học, chủ nhiệm và các thành viên đề tài
cần phải có những bước chuẩn bị thật tốt, nhất
là việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu, đảm bảo
sát, thiết thực, có tính thời sự, nhằm giải quyết
được những vấn đề đòi hỏi cấp thiết của thực
tiễn đặt ra. Vấn đề nghiên cứu phải bám sát
vào nhiệm vụ chính trị chung của trường, của
khoa, phòng và phải phù hợp với năng lực, khả
năng, điều kiện của chủ nhiệm và thành viên
đề tài, cũng như đảm bảo tính ứng dụng trong
thực tiễn. Đề tài nên tập trung tìm tòi, khám phá
với những sáng tạo mới, đột phá trong vấn đề
nghiên cứu, tránh lặp lại nhiều vấn đề đã nghiên
cứu, dù ở cấp độ, phạm vi khác nhau… Đặc biệt,
là việc lựa chọn tên của đề tài, phải được xem
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xét thật kỹ lưỡng, chi tiết, cần ngắn gọn, xúc
tích, bám sát, phù hợp với đối tượng và nội dung
nghiên cứu, và cần tham khảo rộng thông qua
các đồng nghiệp, để có sự lựa chọn chính xác,
tránh phải sửa, bổ sung thay đổi nhiều, dẫn tới
khó thực hiện…
Ba là, công tác thẩm định, xem xét đánh
giá kết quả đề tài của hội đồng khoa học cần
phải đổi mới tích cực hơn, chặt chẽ, đúng, sát
với chất lượng của đề tài. Quá trình thẩm định,
đánh giá cần phải có sự trao đổi, phản biện, khi
kết quả còn có sự chênh lệch lớn, để có được
kết quả khách quan, chính xác hơn.
Bốn là, cần sửa đổi, bổ sung và có quy định
tăng mức kinh phí cho hoạt động khoa học nói
chung, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nói
riêng. Trên cơ sở đó, vừa đáp ứng được những
chi phí cần thiết để các nhóm đề tài có điều kiện
mở rộng phạm vi, đối tượng trong quá trình tổ
chức đi nghiên cứu, khảo sát thực tế, vừa để
khuyến khích, động viên, khơi dậy tính tích cực,
sự say mê trong nghiên cứu khoa học của giảng
viên… Bên cạnh đó, cần có sự cân đối các mức
chi kinh phí gắn với kết quả xếp loại của mỗi để
tài để tạo được sự khách quan, công bằng và
tạo được sự khích lệ, cố gắng trong việc nâng
cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu các đề tài
nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
Hoạt động nghiên cứu khoa học là một nhiệm
vụ không thể tách rời với hoạt động giảng dạy
của người giảng viên. Trong đó, thực hiện và
tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
được coi là một nội dung rất quan trọng, có vai
trò rất lớn nhằm giúp cho giảng viên nâng cao
trình độ, năng lực về chuyên môn và kiến thức
thực tiễn phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Vì
vậy, giảng viên luôn phải xác định rõ, đồng thời
nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và hơn
hết là phát huy tinh thần sáng tạo, say mê, tìm
tòi nghiên cứu khoa học, coi đó là một quá trình
vận động tự thân để khẳng định giá trị cũng như
phẩm chất nghề nghiệp của mình. Với những
vấn đề đưa ra, để cùng các đồng nghiệp, giảng
viên tham khảo, trao đổi… bản thân rất mong
nhận được sự quan tâm, đồng thuận, sự chia sẻ
trong cách tiếp cận, nhằm từng bước nâng cao
chất lượng về hoạt động nghiên cứu khoa học,
cũng như việc tổ chức thực hiện đề tài khoa học
cấp ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc
Ninh hiện nay./.
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Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế
của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng và đồng chí
Nguyễn Chí Tấn - Phó Hiệu trưởng cùng tập thể cán bộ, giảng viên
Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng & NCKH, Khoa Nhà nước & pháp luật
nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Bình, tháng 7/2020.
mọi mặt để cán bộ, giảng viên
của Trường được tham gia các
hoạt động nghiên cứu thực tế. Nội
dung nghiên cứu thực tế đa dạng
như: công tác lãnh đạo, quản lý;
trao đổi chuyên môn phục vụ
cho giảng dạy, nghiên cứu khoa
học của giảng viên; trao đổi kinh
nghiệm nâng cao chất lượng hoạt
động nghiệp vụ cụ thể v.v…đều
được Lãnh đạo Trường quan tâm,
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ
động tham mưu, đề xuất. Lãnh
đạo Trường trực tiếp tổ chức, tạo
điều kiện để các đơn vị đa dạng
hóa hình thức tổ chức nghiên cứu
thực tế như: Tổ chức theo đoàn
của Trường; các khoa, phòng và
cá nhân cán bộ, giảng viên nghe
báo cáo, tham quan thực tế, tham
dự các hoạt động của đơn vị

nghiên cứu thực tế trong và ngoài
tỉnh; kết hợp với hướng dẫn học
viên nghiên cứu thực tế …). Có thể
nói, nội dung và hình thức nghiên
cứu thực tế đều xuất phát từ nhu
cầu thực tế của các đơn vị khoa,
phòng và cán bộ, giảng viên. Đây
là chủ trương cần thiết phát huy
tính chủ động của mỗi đơn vị, cá
nhân trong hoạt động nghiên cứu
thực tế. Hoạt động nghiên cứu
thực tế của các khoa, phòng và
cá nhân đã góp phần quan trọng
tích lũy kiến thức và kinh nghiệm
thực tiễn đối với mỗi cán bộ, giảng
viên, góp phần nâng cao chất
lượng và hiệu quả công tác.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện
hoạt động nghiên cứu thực tế của
các đơn vị khoa, phòng và cá
nhân giảng viên trong thời gian
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ghiên cứu thực tế là hoạt
động rất cần thiết trong
quá trình công tác của
mỗi cán bộ, giảng viên.
Bởi vì, để đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của nhiệm vụ, mỗi cán
bộ, giảng viên phải thường xuyên
tích lũy kiến thức, kinh nghiệm
bên cạnh những kiến thức cơ
bản được đào tạo. Đối với giảng
viên, việc nghiên cứu, tìm hiểu
thực tế sẽ giúp củng cố kiến thức;
góp phần nâng cao tính thuyết
phục mỗi bài giảng, bài viết của
mình. Đối với cán bộ, viên chức
thực hiện nghiệp vụ công tác
quản lý đào tạo, bồi dưỡng, việc
nghiên cứu thực tế sẽ góp phần
rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ
công tác thường xuyên. Trong
bối cảnh Việt Nam chịu tác động
mạnh mẽ của quá trình toàn cầu
hóa và Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 đang phát triển như vũ
bão, nếu bản thân cán bộ, giảng
viên không tự học tập, tự nghiên
cứu, tự tìm hiểu để nâng cao vốn
kiến thức, phục vụ cho công tác
thì sẽ trở nên “tụt hậu” so với yêu
cầu nhiệm vụ công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ của Trường
hiện nay. Xuất phát từ những
nhận định trên đây mà hoạt động
nghiên cứu thực tế phải được đặt
ra thường xuyên đối với mỗi cán
bộ, giảng viên của Trường trong
quá trình công tác.
Trong những năm vừa qua, để
góp phần nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động chuyên môn,
nghiệp vụ của cán bộ, giảng
viên, Lãnh đạo Trường Chính
trị Nguyễn Văn Cừ đã thường
xuyên quan tâm, tạo điều kiện

ThS. NGUYỄN ĐẮC THU
Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
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vừa qua cho thấy một số vấn đề
đặt ra cần phải khắc phục: hiệu
quả nghiên cứu thực tế chưa cao;
một số đơn vị và cá nhân chưa
chủ động sắp xếp thời gian,
công việc để thực hiện kế hoạch
nghiên cứu thực tế; việc quản lý
cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu
thực tế ở cơ sở và đánh giá báo
cáo thu hoạch nghiên cứu thực
tế của giảng viên còn chưa triệt
để; một số cán bộ, giảng viên
còn gặp nhiều khó khăn về việc
liên hệ địa điểm đến nghiên cứu
thực tế…
Để hoạt động nghiên cứu thực
tế thực sự phát huy hiệu quả đối
với cán bộ, giảng viên; góp phần
nâng cao chất lượng công tác
mọi mặt của Trường, theo tôi, cần
thực hiện đồng bộ một số nhiệm
vụ và giải pháp sau:
Thứ nhất, cần quán triệt đầy
đủ và sâu sắc về ý nghĩa của hoạt
động nghiên cứu thực tế đến toàn
thể cán bộ, giảng viên trong quá
trình công tác của mình. Quán
triệt nội dung Quy chế giảng
viên ban hành kèm theo Quyết
định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày
02/5/2019 của Giám đốc Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh và Hướng dẫn số 311- HD/
HVCTQG ngày 12/6/2019 về
hoạt động đi nghiên cứu thực tế
của cán bộ, giảng viên trường
chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương. Từ đó, mỗi khoa,
phòng và cán bộ, giảng viên thấy
rõ hơn trách nhiệm của mình đối
với hoạt động nghiên cứu thực tế;
đồng thời có những đề xuất về nội
dung, hình thức nghiên cứu thực
tế phù hợp.
Thứ hai, xác định nhu cầu
nghiên cứu thực tế của mỗi đơn
vị, cá nhân
Mỗi khoa, phòng và mỗi cán
bộ, giảng viên cần xác định cụ
thể nhu cầu nghiên cứu thực tế
hàng năm của đơn vị, cá nhân
mình. Chủ động đề xuất kế hoạch
theo hướng ưu tiên những nội
dung nào cần tìm hiểu, nghiên
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cứu trước. Cần lưu ý, việc nghiên
cứu thực tế không chỉ cần thiết
đối với công tác giảng dạy, nghiên
cứu khoa học của giảng viên mà
còn cần cho công tác của cán bộ
quản lý, thực hiện chuyên môn,
nghiệp vụ cụ thể. Nghiên cứu
thực tế không chỉ cần đến nhiệm
vụ chuyên môn trực tiếp mà còn
rất cần thiết đối với việc mở rộng
phông kiến thức chung của cán
bộ, giảng viên. Mỗi cán bộ, giảng
viên cần luôn luôn phát huy tinh
thần cầu thị trong học tập, nghiên
cứu; không thỏa mãn với trình độ,
vốn hiểu biết của mình thì mới có
thể xác định được nhu cầu thực
sự cho hoạt động nghiên cứu thực
tế của mình. Việc xác định đúng
nhu cầu sẽ giúp cho mỗi đơn vị,
cá nhân chủ động chuẩn bị nội
dung, hình thức và các nguồn lực
đảm bảo cho hoạt động nghiên
cứu thực tế.
Thứ ba, làm tốt công tác
chuẩn bị cho hoạt động nghiên
cứu thực tế
Công tác chuẩn bị có ý nghĩa
rất quan trọng đối với kết quả
nghiên cứu thực tế. Kế hoạch
nghiên cứu thực tế cần phải được
chuẩn bị chi tiết và trình Lãnh đạo
Trường phê duyệt sớm theo quy
định để có cơ sở thực hiện. Đề
cương nội dung nghiên cứu thực
tế cần được chuẩn bị chi tiết và
gửi đến địa phương, cơ quan, đơn
vị đến nghiên cứu thực tế để họ
chuẩn bị báo cáo. Việc xác định
địa điểm đến nghiên cứu thực tế
có thể là trong tỉnh hay ngoài tỉnh
nhưng phải tiêu biểu, phản ánh
được những nội dung nghiên cứu;
thuận lợi cho việc nghiên cứu của
đơn vị, cá nhân. Việc xác định
thời gian nghiên cứu thực tế cần
đảm bảo thuận lợi cho hoạt đọng
nghiên cứu của đơn vị, cá nhân;
không gây phiền hà cho cơ quan,
đơn vị đến nghiên cứu. Phương
tiện và kinh phí đảm bảo cho hoạt
động nghiên cứu thực tế phải
được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo;
nhất là đối với hoạt động nghiên

cứu thực tế tập thể đơn vị ở ngoài
tỉnh. Việc tổ chức nghiên cứu
thực tế của đơn vị cũng cần có
sự phân công rõ ràng nhiệm vụ
cho các thành viên để mọi người
có thêm trách nhiệm và chủ động
thực hiện nhiệm vụ.
Thứ tư, tổ chức thực hiện hoạt
động nghiên cứu thực tế theo
đúng kế hoạch và các điều kiện
đã chuẩn bị. Cần lưu ý tuyệt đối
tránh tư tưởng hình thức, đối phó
trong thực hiện kế hoạch nghiên
cứu thực tế mà phải chú ý đến
tính thực chất và hiệu quả của
hoạt động này. Việc nghiên cứu
thực tế một cách hình thức, đối
phó một mặt gây lãng phí nguồn
lực, thời gian, không đạt kết quả
như mong muốn, mặt khác sẽ
để lại ấn tượng không tốt từ phía
địa phương, cơ quan, đơn vị đến
nghiên cứu thực tế.
Thứ năm, mỗi đơn vị, cá nhân
cần chủ động thực hiện nghiêm
túc việc viết báo cáo thu hoạch
nghiên cứu thực tế. Bởi vì chất
lượng nghiên cứu thực tế được
thể hiện thông qua chất lượng
báo cáo thu hoạch. Nội dung đề
cương báo cáo thu hoạch phải
được chuẩn bị sớm và chi tiết
thì việc viết thu hoạch mới thuận
lợi. Nội dung báo cáo thu hoạch
phải phản ánh được tương đối
đầy đủ, chính xác, kịp thời những
thông tin về vấn đề nghiên cứu và
những ý kiến đề xuất giải quyết
vấn đề của cá nhân, tập thể
nghiên cứu. Kết cấu của báo cáo
thu hoạch cần tuân thủ theo đúng
quy định tại Hướng dẫn số 311HD/HVCTQG ngày 12/6/2019 về
hoạt động đi nghiên cứu thực tế
của cán bộ, giảng viên trường
chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương. Báo cáo thu hoạch
nghiên cứu thực tế phải đủ tin
cậy để có thể sử dụng làm tài liệu
tham khảo phục vụ giảng dạy,
nghiên cứu của giảng viên; thực
hiện chuyên môn, nghiệp vụ của
(Xem tiếp trang 60)
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Những khó khăn khi triển khai thực hiện xây dựng đề thi mở
trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính
ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Nhận thức sâu sắc về vấn đề đó, mặt khác
để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất
lượng công tác đào tạo trung cấp lý luận chính
trị - hành chính của Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, Lãnh đạo Trường đã chủ
trương chuyển đổi từ hình thức đánh giá kết quả
học tập học phần thi viết dạng đề đóng sang
dạng đề thi mở và thực hiện từ quý 2 năm 2020.
Có thể nói, chủ trương này được đánh giá là một
bước ngoặt lớn trong công tác đánh giá kết quả
học tập của học viên trung cấp lý luận chính trị hành chính và cũng nhận được sự đồng tình cao
của các giảng viên và khoa chuyên môn. Với
hình thức thi viết đề mở, học viên được sử dụng
tài liệu khi làm bài sẽ giúp cho học viên phát huy
được tính chủ động, sáng tạo của mình trong
quá trình học. Để có thể làm được bài thi, học
viên không chỉ có học thuộc bài mà phải hiểu
bài mới làm được. Đồng thời, học viên phải vận
dụng tư duy tổng hợp để làm bài, phải biết gắn
lý luận với thực tiễn, tránh việc sao chép tài liệu
máy móc, dập khuân và hạn chế được các hoạt
động tiêu cực phát sinh.
Tuy nhiên, từ khi triển khai việc xây dựng đề
thi và đáp án mở chương trình trung cấp lý luận
chính trị - hành chính ở Trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh gặp phải những hạn chế,
khó khăn sau:
Thứ nhất, nhận thức của giảng viên nhà
trường về việc triển khai ra đề mở còn chưa
thống nhất. Đại đa số giảng viên đều nhất trí
với chủ trương triển khai xây dựng và sử dụng
đề thi mở ở tất cả các phần học. Nhưng một số
giảng viên vẫn cho rằng không nên triển khai ở
tất cả phần học, mà chỉ nên tổ chức thực hiện thí
điểm ở một số học phần, ở một số lớp. Sau khi
có tổng kết việc thí điểm mới triển khai đồng bộ
ở các phần học, các lớp của Trường.

H
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ánh giá kết quả học tập của học viên
là một khâu trong quy trình quản lý đào
tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành
chính ở các trường chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương. Theo Quyết định số
2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành
Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy
định Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành
chính của Trường Chính trị Nguyễn Văn cừ tỉnh
Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số
47-QĐ/TCT ngày 16/3/2020 của Hiệu trưởng
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh,
việc đánh giá kết quả học tập của học viên trung
cấp lý luận chính trị - hành chính hiện nay được
thực hiện thông qua các hình thức: tổ chức kiểm
tra, thi hết phần học, báo cáo nghiên cứu thực
tế, thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp.
Đối với hình thức thi hết phần học, trong những
năm qua, Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh
Bắc Ninh đã tổ chức thi dưới dạng đề đóng. Nghĩa
là học viên làm bài thi không được sử dụng tài
liệu trong quá trình làm bài thi. Với hình thức thi
này, để có thể làm được bài thi học viên sẽ phải tự
chuẩn bị đề cương, học thuộc bài. Nhưng nó lại có
hạn chế nhất định. Với hình thức này, học viên chỉ
cần học thuộc một cách máy móc những điều mà
giảng viên truyền đạt hoặc trong giáo trình, còn
việc hiểu và vận dụng kiến thức sau này thì ít quan
tâm hơn. Ngoài ra, với hình thức thi này, học viên
sẽ phụ thuộc phần lớn vào nội dung định hướng
của giảng viên. Bên cạnh đó, việc duy trì một hình
thức thi trong một thời gian dài nó tạo ra “một sức
ì” đối với cả học viên và giảng viên, dẫn đến sự
nhàm chán, hình thức trong khâu đánh giá kết quả
học tập của học viên. Đồng thời, tạo điều kiện nảy
sinh các vấn đề tiêu cực khác.

ThS. HỒ THỊ HỒNG NHUNG
Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và NCKH
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Thứ hai, đa số giảng viên của Trường chưa
có kinh nghiệm thực tiễn trong việc ra đề thi mở
nên thiếu kỹ năng, kiến thức, phương pháp ra
đề thi mở. Vì việc ra đề thi mở đòi hỏi người ra
đề phải có tư duy, kỹ năng tổng hợp kiến thức
lý luận. Nhưng đây là vấn đề mới, đa số giảng
viên là người lần đầu tiên xây dựng đề thi mở
nên còn lúng túng, bỡ ngỡ khi xây dựng đề thi.
Chính vì vậy, khi giảng viên xây dựng đề thi mở,
các khoa chuyên môn mất nhiều thời gian để
chỉnh sửa. Có thể nói, đây là khó khăn lớn nhất
trong quá trình xây dựng đề thi mở trường Chính
trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
- Thứ ba, các giảng viên và các khoa chuyên
môn của Trường chưa thống nhất về hình thức
trình bày và nội dung ra đề thi mở và đáp án.
Các giảng viên trong một khoa vẫn còn băn
khoăn về hình thức, cách trình bày, cách cho
điểm, chấm điểm bài thi. Do vậy, vẫn có tình
trạng mỗi khoa trình bày một kiểu.
- Thứ tư, theo Quy chế quản lý đào tạo của
trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, ban hành kèm theo Quyết định số 2252QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có quy định
biểu điểm trong đáp án chi tiết tối đa cho từng ý
không quá 2 điểm, tối thiểu tính đến 0,25 điểm.
Do đó dẫn đến tình trạng: đề ra là đề mở nhưng
đáp án là đáp án đóng. Điều đó không đúng với
logic đã là đề thi mở thì đáp án cũng phải mở.
Để khắc phục những khó khăn, bất cập trên,
nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả việc ra đề

Phát huy những giá trị...
(Tiếp theo trang 37)

cả nước vượt qua khó khăn thử thách để hướng
đến một ngày mai tươi sáng hơn. Đoạn điệp
khúc “Đánh giặc corona - Đoàn kết toàn dân ta Đánh giặc corona - Từ trẻ đến người già - Đánh
giặc corona - Ngành y là xung kích - Thề quyết
thắng đại dịch - Hòa chung một bài ca” trong bài
“Đánh giặc corona” của tiến sĩ Lê Thống Nhất
đã góp phần hối thúc mọi người cùng chung tay
“chống dịch như chống giặc”... Đó là sự đoàn
kết, đồng lòng giữa Đảng, Chính phủ và toàn thể
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thi, đáp án mở chương trình đào tạo trung cấp
lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị
Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Một là, mỗi giảng viên phải nhận thức đầy
đủ, thống nhất ý nghĩa của việc áp dụng đề thi
mở vào đánh giá kết quả học tập ở các phần học
trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận
chính-hành chính. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận,
thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.
Hai là, mỗi khoa chuyên môn làm tốt công
tác tư tưởng, động viên giảng viên chủ động tìm
tòi, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp, rèn luyện kỹ
năng, bổ sung tri thức ra đề thi và đáp án theo
hướng mở phù hợp với chương trình và phần học
được phân công giảng dạy.
Ba là, Lãnh đạo Trường có chỉ đạo kịp thời,
thống nhất hướng dẫn cách trình bày đáp án
đúng với tinh thần là đáp án mở cho phù hợp
với đề mở.
Tóm lại, khi triển khai thực hiện một vấn đề
mới bao giờ cũng gặp phải những khó khăn buổi
ban đầu. Đối việc ra đề thi mở ở Trường Chính
trị Nguyễn Văn Cừ cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, để đổi mới chất lượng đào tạo trung
cấp lý luận chính trị - hành chính, nâng cao chất
lượng giảng viên và nâng cao chất lượng học tập
của học viên thì việc ra đề thi mở là tất yếu. Đó
là một chủ trương lãnh đạo đúng đắn, phù hợp
với xu thế chung. Do vậy, cần được nhận thức
đúng đắn và triển thực hiện kịp thời, nghiêm túc,
đạt hiệu quả./.

quân đội, nhân dân trong trận chiến để “không
để ai bị bỏ lại phía sau” này.
Những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta
thể hiện sự thống nhất giữa “ý Đảng” và “lòng
dân”; tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
một lần nữa lại được vun đắp thêm sau mỗi khó
khăn, thử thách của lịch sử. Lòng yêu nước nồng
nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý
thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia đình - làng
xã - Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung và đức
tính cần cù, sáng tạo trong lao động, chiến đấu…
là nguồn động lực to lớn giúp dân tộc ta vượt qua
những khó khăn, thử thách lớn nhất của lịch sử;
vươn lên khẳng định được vị thế và sức mạnh
của Việt Nam trên trường quốc tế./.

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo
TS. CHU THỊ NGÂN
Trưởng phòng Quản lý Đào tạo & NCKH
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T

rong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để
lại cho toàn Đảng, toàn dân những di
sản, những tư tưởng quý báu, trong đó
có vấn đề tôn giáo. Tư tưởng Hồ Chí Minh về
tín ngưỡng, tôn giáo là sự vận dụng sáng tạo
quan điểm mácxít về tín ngưỡng, tôn giáo trong
hoàn cảnh xã hội Việt Nam. Tư tưởng này được
xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ đặc điểm văn
hóa Việt Nam - một quốc gia đa dân tộc, đa tôn
giáo. Các tín ngưỡng, tôn giáo có lịch sử hình
thành, phát triển và có đặc điểm riêng, với xu
hướng hòa đồng, tồn tại đan xen, ảnh hưởng lẫn
nhau. Nổi bật trong tư tưởng của Người về tôn
giáo là tư tưởng đoàn kết lương giáo, hoà hợp

dân tộc và về quyền tự do tín ngưỡng của nhân
dân. Những tư tưởng ấy không chỉ được thể hiện
thông qua những bài viết, lời phát biểu, chỉ thị,
sắc lệnh mà còn thông qua những cử chỉ, hành
động cũng như phong cách ứng xử của Người
đối với tín đồ, giáo sĩ, nhà tu hành các tôn giáo.
Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó
khăn, công việc bộn bề, nhưng Người luôn
giành những sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức,
cơ sở thờ tự và chức sắc, tín đồ tôn giáo. Ngày
6/3/1946, Người ký sắc lệnh thành lập Liên đoàn
Công giáo Việt Nam; ngày 15/3/1946 ký sắc lệnh
thành lập Hội Phật giáo Việt Nam. Người xem cơ
sở thờ tự của tôn giáo như những công trình lịch
sử văn hoá, những công trình phúc lợi xã hội. Vì
vậy trong chương trình công tác của Chính phủ,
Người đề nghị: nhà thờ, chùa chiền được Nhà
nước bảo hộ như nhà tình thương, trường học.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem những chức sắc
tôn giáo có lòng kính chúa, yêu nước như những
người bạn thân thiết của mình. Ngày 5/4/1948,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 điều nên và
không nên làm, trong đó ghi: “Không nên xúc
phạm đến tín ngưỡng, phong tục của nhân dân”
và phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do
thờ cúng cho mọi người. Sắc lệnh 234/SL do
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 14/6/1955 đã thể
hiện rõ tính nhất quán lâu dài của chính sách
tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và
Nhà nước ta. Kế thừa quan điểm mácxít về tôn
giáo trong việc xử lý các vấn đề tôn giáo rằng
“tuyên chiến ầm ĩ... với tôn giáo là dại dột”, Chủ
tịch Hồ Chí Minh luôn có thái độ mềm dẻo, biện
pháp khôn khéo, hợp tình hợp lý trong việc giải
quyết các vấn đề tôn giáo ở nước ta.
Về nguyên tắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi
các tổ chức tôn giáo phải hoạt động trong khuôn
khổ pháp luật “Các tổ chức tôn giáo phải tuân
thủ theo pháp luật của nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa, như mọi tổ chức khác của nhân dân”.
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một điều kiện tiên quyết để thực hiện đoàn kết.
Đoàn kết tôn giáo là một bộ phận quan trọng
trong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Đoàn kết Lương - Giáo là đoàn
kết giữa những người cộng sản với những người
có tín ngưỡng tôn giáo; giữa những người có tín
ngưỡng tôn giáo với những người không có tôn
giáo. Người khẳng định: “Đoàn kết của ta không
những rộng rãi mà còn lâu dài. Đoàn kết là một
chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn
chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống
nhất và độc lập của Tổ quốc; ta phải đoàn kết
để xây dựng nước nhà. Ai có đức, có sức, có
lòng phụng sự Tổ quốc và phụng sự nhân dân
thì ta đoàn kết với họ”1. Đoàn kết tôn giáo là một
nội dung quan trọng trong chiến lược đại đoàn
kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tư
tưởng đoàn kết Lương - Giáo, Người chỉ rõ: phải
đặt lợi ích dân tộc, lợi ích toàn dân lên trên hết;
tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín
ngưỡng của nhân dân, khắc phục được những
mặc cảm, định kiến với nhau và chống âm mưu
chia rẽ Lương - Giáo của bọn phản động; phải
phân biệt được nhu cầu tín ngưỡng chân chính
của đồng bào có đạo với các phần tử phản động
lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để có thái độ đúng
đắn; phải kế thừa những giá trị nhân bản của tôn
giáo; độ lượng, vị tha với người lầm lỗi; phê phán
bọn phản động. Đồng thời không chỉ đoàn kết
những người có đạo và không có đạo mà còn
giáo dục tinh thần đoàn kết giữa những người có
tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.
Hồ Chí Minh luôn biết phát hiện những điểm
tương đồng giữa tôn giáo với cách mạng, giữa
đức tin tôn giáo với tình yêu Tổ quốc để giữ gìn,
phát huy, đồng thời biết tôn trọng những dị biệt
về thế giới quan hướng sức mạnh của khối đại
đoàn kết vào việc thực hiện nhiệm vụ chung
của cách mạng. Đối với Hồ Chí Minh, người có
tín ngưỡng, đức tin tôn giáo và lòng yêu nước
không mâu thuẫn với nhau, mà mỗi một người
vừa là một người dân yêu nước vừa là một tín đồ
chân chính. Tư tưởng về tôn giáo của Người là
sự kế thừa xuất sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, Bác
luôn tôn trọng niềm tin mang tính thiêng của
các tín đồ, đặc biệt tư tưởng “Dĩ bất biến, ứng
vạn biến” được Bác vận dụng linh hoạt trong

H

H

Trên cơ sở nguyên tắc ấy, các vấn đề nảy sinh
trong quan hệ giữa các tôn giáo, quan hệ giữa
người theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa tôn giáo
với chính quyền... đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh
xử lý thành công.
Phương pháp của Người là kiên trì, nhẫn nại,
chân tình. Hồ Chí Minh tôn trọng tự do tín ngưỡng,
tôn giáo nhưng kiên quyết trừng trị những kẻ lợi
dụng tôn giáo để phá hoại sự nghiệp cách mạng
của nhân dân, tuyên truyền chiến tranh, phá
hoại sự đoàn kết, ngăn trở tín đồ làm nghĩa vụ
công dân, xâm phạm đến tự do tín ngưỡng, tự
do tư tưởng của người khác hoặc làm những việc
trái pháp luật. Người đã nhấn mạnh “Bảo vệ tự
do tín ngưỡng, nhưng kiên quyết trừng trị kẻ đội
lốt tôn giáo để phản chúa, phản nước”. Chủ tịch
Hồ Chí Minh tiến hành nhiều biện pháp nhằm
ngăn chặn những biểu hiện vi phạm tín ngưỡng
tôn giáo chống những hoạt động lợi dụng tôn
giáo vì mục đích ngoài tôn giáo. Người đề xuất
việc pháp luật hóa chính sách về quyền tự do tín
ngưỡng của nhân dân. Trong phiên họp đầu tiên
của hội đồng chính phủ lâm thời (3/9/1945) Hồ
Chủ tịch đã phát biểu: “Tôi đề nghị Chính phủ ta
tuyên bố: Tín ngưỡng tự do, Lương - Giáo đoàn
kết”. Đồng thời nghiêm khắc phê phán những
sai phạm về chính sách tôn giáo của chính phủ,
của cán bộ nhất là những cán bộ dân vận làm
công tác tôn giáo. Người khẳng định: “Trong
Hiến pháp nước ta đã định rõ quyền tự do tín
ngưỡng, kẻ nào vi phạm Hiến pháp và khiêu
khích bà con Công giáo sẽ bị xử lý”. Ngoài việc
nghiêm khắc phê phán, Người còn chỉ rõ phải có
thái độ đúng đắn và phân biệt giữa tín ngưỡng
chân chính với những kẻ lợi dụng tôn giáo, có
biện pháp hữu hiệu với những kẻ lợi dụng tôn
giáo vì mục đích ngoài tôn giáo dù ở cương vị
nào. Như vậy phương pháp giải quyết vấn đề
tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là để giải tỏa
hiểu lầm, tăng cường đoàn kết nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những quan
điểm, giải pháp đúng đắn để thực hiện thành
công vấn đề đoàn kết các tôn giáo mà trọng
tâm là đoàn kết Lương - Giáo. Đoàn kết là một
nội dung cơ bản, bao trùm, có ý nghĩa quyết
định thành công của sự nghiệp cách mạng Việt
Nam. Đối với tôn giáo thì sự chân tình như là
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giải quyết vấn đề tôn giáo mà chủ yếu là vận
động để mọi tín đồ, chức sắc hiểu và thực hiện
các chủ trương, chính sách của Nhà nước; đã
và đang sống theo phương châm: “Sống phúc
âm trong lòng dân tộc”, “tốt đời đẹp đạo”, “đạo
pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
Xuất phát từ những quan điểm nêu trên của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo, tôi xin nêu
một số nhận thức về công tác tôn giáo trong giai
đoạn hiện nay như sau:
Thứ nhất, tôn giáo là một hình thái ý thức xã
hội nảy sinh và tồn tại trên cơ sở một tồn tại
xã hội nhất định, khi nào tồn tại xã hội vẫn còn
những điều kiện để tôn giáo tồn tại thì chừng ấy
tôn giáo vẫn tiếp tục sống và phát triển. Thực
tiễn nước ta hiện nay đang ở thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, điều kiện đời sống vật chất,
kinh tế, trình độ dân trí còn thấp kém, những
mảnh vở, tàn tích của chế độ củ, những di hại
của chủ nghĩa thực dân vẫn còn không ít - tức
những điều kiện để tôn giáo tồn tại vẫn còn. Và
dĩ nhiên, tôn giáo sẽ còn tồn tại lâu dài ở nước
ta. Đó là một thực tế cần được nhận thức và
chấp nhận. Vì lẽ đó, những thái độ nôn nóng, tả
khuynh muốn xoá bỏ tôn giáo một cách nhanh
chóng là hoàn toàn sai lầm và cần loại bỏ.
Thứ hai, cũng xuất phát từ nhận thức về sự
tồn tại lâu dài của tôn giáo, chúng ta cần khẳng
định rằng: công tác tôn giáo không phải là phê
phán tôn giáo một cách cực đoan, bài trừ tôn
giáo bằng bạo lực, mà phải thông qua công tác
vận động quần chúng, phải động viên đồng bào
nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc
lập và thống nhất Tổ quốc… Điều đó có nghĩa là,
phải tuyệt đối không được sử dụng các biện pháp
bạo lực để xoá bỏ tôn giáo. Vi phạm nguyên tắc
này là cố tình đẩy xã hội tới chỗ phân chia, đẩy
những người theo đạo vào chỗ buộc phải chống
lại chính quyền nhân dân. Vi phạm nguyên tắc
này cũng là đi ngược lại nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa, vi phạm nghiêm trọng tới quyền thiết yếu
nhất của con người.
Thứ ba, giữa đạo và đời, giữa đức tin và lòng
yêu nước, giữa tôn giáo với chủ nghĩa xã hội có
nhiều điểm tương đồng, thống nhất trong một
con người, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù

hợp với cách mạng nước ta. Vì vậy, yêu cầu đối
với công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay
là không chỉ góp phần giữ vững ổn định chính
trị, xã hội mà còn phải biết phát hiện, phát huy
những yếu tố có ý nghĩa về văn hoá, đạo đức
trong các tôn giáo, động viên được người có đạo
tham gia các phong trào cách mạng một cách tự
giác. Phải kết hợp chặt chẽ vấn đề nâng cao đời
sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân
theo đạo với nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống
những thế lực phản động lợi dụng tôn giáo để
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, để tuyên
truyền chống phá cách mạng.
Thứ tư, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá, xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân, nhất là đồng bào có đạo, vùng sâu,
vùng xa. Việc xây dựng một thiên đường trên
trái đất nếu thành công thì cũng đồng nghĩa với
việc một thiên đường ở thượng giới sẽ mất đi.
Thứ năm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu
khoa học về tôn giáo và tuyên truyền một cách
phổ biến về quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng ta đối với công tác tôn giáo nhằm
nâng cao nhận thức cho mọi người, nhất là cán
bộ, đảng viên và đồng bào có đạo.
Nắm vững các vấn đề nêu trên, chúng ta sẽ
tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân
về nhận thức và ứng xử với tôn giáo. Việc nhận
thức, thái độ, chính sách và cách giải quyết
vấn đề tôn giáo đúng sai, tốt xấu có ảnh hưởng
không nhỏ đến sự ổn định chính trị - xã hội của
mỗi quốc gia, dân tộc. Lịch sử và hiện tại không
ít bài học rút ra từ phương pháp giải quyết vấn
đề tôn giáo và về cái giá phải trả khi ứng xử
sai lầm về vấn đề nhạy cảm này. Do đó, việc
nghiên cứu và nắm vững những quan điểm của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo có ý nghĩa
rất quan trọng trong công tác vận động quần
chúng, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, giữ vững
ổn định chính trị, xây dựng đất nước ngày càng
vững mạnh./.
Tài liệu tham khảo:
(1): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.359.
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dựng đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức
lực lượng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành
thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám
năm 1945, sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, trong các cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong các cuộc
chiến tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và những thành tựu
quan trọng về mọi mặt trong hơn 30 năm đổi mới
và hội nhập quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài
sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc
ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng
của nhân dân ta trên hành trình kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí
Minh, song các thế lực thù địch không ngừng
thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa
bình”; những kẻ tự xưng là “người yêu nước”,
người “bất đồng chính kiến” ở trong và ngoài
nước đã lợi dụng internet, mạng xã hội để xuyên
tạc, bóp méo và bôi nhọ thân thế, sự nghiệp,
xuyên tạc và phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh
khi nói và viết: “Hồ Chí Minh du nhập những
tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam”; “Hồ Chí Minh
đi trên cỗ xe Nho giáo đến với chủ nghĩa Mác
- Lênin”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý
thuyết, giáo điều”; tư tưởng Hồ Chí Minh là sự
sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin,
không phù hợp với thực tiễn hiện nay, bởi thế,
cần từ bỏ nó để “kịp đi với con đường chung
mà thế giới hiện nay đang đi” - con đường tư
bản chủ nghĩa. Có những người tìm mọi cách đả
kích, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương
đạo đức cách mạng của Người để “hạ bệ thần
tượng” và lung lạc những người nhẹ dạ, cả tin để
phủ nhận những giá trị cơ bản, đúng đắn của tư
tưởng Hồ Chí Minh. Thậm chí, có người lại “cực
đoan” đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng
ở Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ
và coi tư tưởng Hồ Chí Minh chính là chủ nghĩa
Mác - Lênin ở Việt Nam nên Việt Nam chỉ cần tư
tưởng Hồ Chí Minh để xuyên tạc và hạ thấp sự
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ư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành,
phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc
những tư tưởng, giá trị truyền thống của
dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn
hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Cùng với đó
là sự tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo
tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương
Đông và phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa
Mác - Lênin; trong đó, nét đặc sắc chính là sự
kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa
phương Đông với thành tựu hiện đại của văn
minh phương Tây và tiếp thu chủ nghĩa Mác Lênin trên nền tảng những tri thức văn hóa tinh
túy, chắt lọc, hấp thụ được tích lũy qua thực tiễn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi tư
duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt
động thực tiễn của Người. Đó cũng là quá trình
tiếp thu, làm giàu, rèn luyện từ học tập, nghiên
cứu, trải nghiệm thực tiễn, khám phá các quy
luật vận động, đời sống văn hóa, xã hội và cuộc
đấu tranh của các dân tộc vì độc lập, tự do và
tiến bộ xã hội để khái quát thành lý luận, đem lý
luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn, kiểm nghiệm
trong thực tiễn nên mang giá trị khách quan,
cách mạng và khoa học.
Đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh là sự
thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, đạo đức và
phong cách; là quan điểm và tấm gương mẫu
mực của người chiến sĩ cộng sản trung thành
và kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi
ích của Đảng, dân tộc và nhân dân lên trên hết,
luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; luôn
cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; là phong
cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, phong
cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách
ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng nghĩa tình, nói
đi đôi với làm, sống giản dị, hòa đồng với thiên
nhiên,v.v.. tự mình nêu gương về đạo đức cách
mạng, thể hiện sinh động, tự nhiên, đầy cảm
hóa trong công tác và ứng xử hằng ngày.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và
định hướng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây
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cống hiến của Hồ Chí Minh với cách mạng Việt
Nam và thế giới, hạ thấp tư tưởng của Người mà
không hiểu và cố tình không hiểu rằng: Cùng với
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là
nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho hành
động của Đảng, tiếp tục dẫn dắt, soi đường cho
Đảng và nhân dân Việt Nam trên con đường xây
dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”.
Những giọng điệu “lạc dòng”, phủ nhận của
một bộ phận những người không hiểu, thậm chí
cố tình không hiểu đúng bản chất tư tưởng Hồ
Chí Minh đó không hề làm giảm đi giá trị tư tưởng
của Người, vì “trong khi giải quyết những vấn đề
của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin
trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận
vế cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ
nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc...”
như Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 18/2/1995
của Bộ Chính trị khóa VII đã khẳng định.
Cùng với thời gian, Đảng Cộng sản Việt Nam
đã không chỉ khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh
là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam
và tư tưởng của Người đã trở thành một tài sản
tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta mà
còn nhấn mạnh tại Đại hội VI (12/1986) - Đại hội
khởi xướng công cuộc đổi mới của Đảng: “Muốn
đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý
luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”[1].
Tại Đại hội VII (6/1991), Đảng nhấn mạnh việc
phải “Nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh”[2]; thông
qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm
1991) và khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác
- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh
hoa trí tuệ của dân tộc và nhân loại, nắm vững
quy luật khách quan và thực tiễn đất nước để
đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn và phù hợp
với nguyện vọng của nhân dân”[3]. Bước phát
triển trong tư duy, nhận thức và hoạt động thực
tiễn về nền tảng tư tưởng của Đảng đã cho thấy
cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh là một bộ phận cơ bản cấu thành hệ
tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của

Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, sự khẳng
định này cũng bảo đảm sự thống nhất nhận thức
trong toàn Đảng, thể hiện rõ ý chí kiên quyết
đấu tranh đối với những những luận điệu sai trái,
thù địch, đi ngược lại tư tưởng cách mạng và
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tư tưởng
và cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian
truân song rất đỗi vĩ đại của Người đã là một tấm
gương sáng cổ vũ các dân tộc yêu chuộng hòa
bình, tự do, công lý trên thế giới tham gia cuộc
đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và tiến
bộ xã hội. Thực tiễn những thành tựu đạt được
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,
xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong 35
năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt
Nam đã chứng minh sự kiên định, nắm vững và
vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp
ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng
Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của
thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn
toàn đúng đắn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn
cùng dân tộc và thời đại vì đã thấm sâu vào quần
chúng nhân dân, được minh chứng qua thực tiễn
cách mạng Việt Nam và ngày càng tỏa sáng, in
sâu trong trái tim, khối óc của hàng triệu triệu
con người. Vì thế, việc tiếp tục kiên định mục
tiêu, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động
của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là yêu
cầu tất yếu khách quan của Đảng, soi đường cho
sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam
giành thắng lợi, mà còn góp phần giữ vững bản
chất của một Đảng chân chính, cách mạng./.
Tài liệu tham khảo
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Hà Nội, 1987, tr.125
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Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh
về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay
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nguyên giá trị, đồng thời mang
tính thời sự nóng hổi và có ý
nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống
sâu sắc cho cán bộ, đảng viên
và nhân dân ta. Trong thực tế,
Hồ Chí Minh đã nêu rõ quan
điểm của mình về chủ nghĩa cá
nhân. Theo Người, chủ nghĩa cá
nhân là giặc “nội xâm”, là vết
tích xấu xa của xã hội cũ, “là một
thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó
khéo dỗ dành người ta đi xuống
dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống
dốc thì dễ hơn lên dốc”(2). Đó
là thứ vi trùng mẹ, đẻ ra nhiều
bệnh khác, trái với đạo đức cách
mạng và chừng nào chủ nghĩa
cá nhân còn tồn tại, dù ít hay
nhiều cũng vẫn sẽ “ngăn trở”
người cán bộ, đảng viên nỗ lực
“một lòng một dạ đấu tranh cho
sự nghiệp cách mạng”; sẽ dẫn

đến sự suy thoái về đạo đức, lối
sống trong đội ngũ cán bộ, đảng
viên; vẫn sẽ còn xâm nhập vào
“nội bộ Đảng”, làm giảm nguồn
sức mạnh nội lực, sự đoàn kết,
thống nhất của Đảng thì chừng
đó vẫn đe dọa sự tồn vong của
Đảng và chế độ. Vì “chủ nghĩa
cá nhân là kẻ địch hung ác của
chủ nghĩa xã hội”, “là một trở
ngại lớn cho việc xây dựng chủ
nghĩa xã hội;…thắng lợi của chủ
nghĩa xã hội không thể tách rời
thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ
bỏ chủ nghĩa cá nhân”(3), nên
nhất định “người cách mạng
phải tiêu diệt nó”(4).
Cách mạng nước ta hiện nay
đang trong thời kỳ đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội dân
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à người sáng lập và rèn
luyện Đảng ta, Hồ Chí
Minh đặc biệt quan tâm
đến vấn đề phòng, chống,
tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân để
xây dựng Đảng Cộng sản Việt
Nam thành một Đảng cách
mạng chân chính, khỏe mạnh
- đội tiền phong của giai cấp,
nhân dân và dân tộc. Kỷ niệm
39 năm Ngày thành lập Đảng,
với bút danh T.L., Hồ Chí Minh
viết “Nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân”, đăng báo Nhân Dân, số
5409, ngày 03/02/1969.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn quan tâm giáo dục
cho cán bộ, đảng viên tinh thần
đấu tranh chống chủ nghĩa cá
nhân. Trong bài viết: “Nâng cao
đạo đức cách mạng, quét sạch
chủ nghĩa cá nhân”, Người đã
nghiêm khắc phê phán biểu
hiện chủ nghĩa cá nhân ở một
số cán bộ, đảng viên: “Họ mang
nặng chủ nghĩa cá nhân, việc
gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng
của mình trước hết. Họ không
lo “mình vì mọi người” mà chỉ
muốn “mọi người vì mình”. Do
cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian
khổ, khó khăn, sa vào tham ô,
hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ
tham danh trục lợi, thích địa vị
quyền hành. Họ tự cao tự đại,
coi thường tập thể, xem khinh
quần chúng, độc đoán, chuyên
quyền. Họ xa rời quần chúng, xa
rời thực tế, mắc bệnh quan liêu
mệnh lệnh”(1). Sự phê phán đó
của Bác Hồ đối với chủ nghĩa cá
nhân cho tới ngày nay vẫn giữ
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khuyết điểm, thổi phồng thành
tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích
được đề cao, ca ngợi; “chạy
thành tích”, “chạy khen thưởng”,
“chạy danh hiệu”.
3. Quan liêu, xa rời quần
chúng, không sâu sát cơ sở, thờ
ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước
những khó khăn, bức xúc và đòi
hỏi chính đáng của nhân dân...
4. Tham ô, tham nhũng, lợi
dụng chức vụ, quyền hạn được
giao để dung túng, bao che, tiếp
tay cho tham nhũng, tiêu cực...
5. Thao túng trong công tác
cán bộ; chạy chức, chạy quyền,
chạy chỗ, chạy luân chuyển,
chạy bằng cấp, chạy tội... Sử
dụng quyền lực được giao để
phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để
người thân, người quen lợi dụng
chức vụ, quyền hạn của mình để
trục lợi…”.
Ở nước ta hiện nay, những
người mang nặng chủ nghĩa cá
nhân thường có những điểm
giống nhau đó là: trong cuộc
sống hàng ngày, họ luôn tìm
cách vun vén cho lợi ích riêng
tư cá nhân và gia đình; tính toán
đem lại lợi ích cho một nhóm
người “cùng cánh” có lợi ích ràng
buộc với nhau; ít hoặc không
quan tâm chăm lo tới lợi ích
chính đáng, thiết thực của tập
thể, đơn vị và xã hội. Có người
mang nặng chủ nghĩa cá nhân,
vì chỉ muốn mình là người nhanh
chóng được thăng quan, tiến
chức hoặc có quyền cao, chức
trọng mà bán rẻ lương tâm, tìm
cách “đánh gục” những người
trung thực, thẳng thắn, những
người có năng lực khi những
người này dám nói đúng sự thật
về những khuyết điểm của đơn
vị và phê bình họ khi có khuyết
điểm. Có người “háo danh”,
muốn mình được nổi tiếng trước
đơn vị, trong tổ chức, trong quần
chúng, khi thấy có ai đó thực
đức, thực tài hơn mình thì tỏ ra
khó chịu, đố kỵ, nói xấu, thậm

chí tìm mọi cách nhằm vô hiệu
hóa uy tín của những người này
trong cơ quan, đơn vị. Có người
vì để chủ nghĩa cá nhân lấn át
nên đã thoái hóa, biến chất, xa
đọa về đạo đức, lối sống, tham
nhũng, trục lợi, buôn lậu, làm
giàu phi pháp, sống thực dụng,
chạy theo đồng tiền,…
Tất cả những biểu hiện điển
hình về chủ nghĩa cá nhân đang
tồn tại trong một bộ phận cán
bộ, đảng viên và các thành viên
xã hội khác ở nước ta hiện nay,
thực sự là những chướng ngại
cản trở công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa. Vì vậy, đấu tranh
quét sạch chủ nghĩa cá nhân
vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài,
vừa là nhiệm vụ quan trọng, cấp
bách trước mắt của toàn Đảng,
toàn dân ta. Để đấu tranh quét
sạch chủ nghĩa cá nhân có chất
lượng, hiệu quả thiết thực nhằm
thực hiện tốt lời dạy của Bác
Hồ kính yêu và quan điểm của
Đảng ta về chống chủ nghĩa cá
nhân, theo chúng tôi, trước mắt
cần tập trung thực hiện tốt một
số biện pháp cơ bản sau đây:
Một là, cần tăng cường hơn
nữa công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
và quần chúng. Bằng nhiều hình
thức, phương pháp giáo dục phù
hợp, cần giúp cho họ nhận thức
sâu sắc tác hại và tính chất cực
kỳ nguy hiểm của chủ nghĩa cá
nhân đối với cách mạng, đối với
đơn vị và xã hội. Đồng thời, cần
tạo điều kiện thuận lợi cho cán
bộ, đảng viên và quần chúng ra
sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện
để không ngừng nâng cao giác
ngộ chính trị, đạo đức, lối sống
cách mạng, trình độ trí tuệ và
năng lực công tác; giúp cho họ
có đủ phẩm chất, năng lực để
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm
vụ được giao.
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chủ, công bằng, văn minh, bên
cạnh đa số cán bộ, đảng viên
của Đảng, Nhà nước có phẩm
chất chính trị vững vàng, đạo
đức lối sống cách mạng trong
sáng, lành mạnh, vẫn còn một
bộ phận cán bộ, đảng viên mang
nặng chủ nghĩa cá nhân. Xuất
phát từ sự nhận định, đánh giá
đúng đắn, sâu sắc tác hại và tính
chất nguy hiểm của chủ nghĩa
cá nhân đối với cách mạng nước
ta, Nghị quyết Trung ương 6 (lần
2) khóa VIII của Đảng đã xác
định, cần tăng cường giáo dục,
rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên, các
tổ chức đảng phải thường xuyên
giáo dục, quản lý, kiểm tra cán
bộ, đảng viên về đạo đức, lối
sống. Cán bộ, đảng viên phải
tự giác rèn luyện đạo đức, lối
sống cần, kiệm, liêm, chính, chí
công, vô tư; gương mẫu giữ gìn
phẩm chất người chiến sĩ cộng
sản, đề cao tinh thần đoàn kết,
chống chủ nghĩa cá nhân, chấp
hành nghiêm Điều lệ Đảng,
pháp luật Nhà nước; đồng thời,
chú ý giáo dục thuyết phục gia
đình cùng thực hiện. Tại Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ X,
XI, XII, Đảng ta tiếp tục khẳng
định: Trong thời gian tới, toàn
Đảng tiếp tục thực hiện các
Nghị quyết về xây dựng Đảng,
nhất là Nghị quyết Trung ương 6
(lần 2) khóa VIII; trong đó, công
tác quan trọng phải làm ngay
là: giáo dục tư tưởng chính trị,
rèn luyện đạo đức cách mạng,
chống chủ nghĩa cá nhân trong
cán bộ, đảng viên.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII cũng chỉ ra những biểu hiện
cá nhân chủ nghĩa khác như:
1. 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…
2. Mắc bệnh “thành tích”,
háo danh, phô trương, che dấu
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Hai là, thường xuyên theo
dõi, kịp thời phát hiện những
biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân
mới xuất hiện trong cán bộ, đảng
viên và quần chúng ở đơn vị để
có biện pháp ngăn chặn và đấu
tranh kịp thời, có hiệu quả. Đối
với những người do nhận thức
hạn chế mà mắc phải chủ nghĩa
cá nhân, cần kiên trì giáo dục,
thuyết phục động viên và giúp
đỡ để họ tự loại bỏ chủ nghĩa cá
nhân. Còn đối với những người
mà chủ nghĩa cá nhân đã trở
thành căn bệnh “kinh niên”, đã
được giáo dục, giúp đỡ nhiều
nhưng không chịu sửa chữa thì
cần phải kiên quyết xử lý nghiêm
khắc theo đúng Cương lĩnh, Điều
lệ Đảng và pháp luật của Nhà
nước. Phấn đấu không để có
tình trạng trong một số đơn vị,
cơ quan chỉ có vài người mang
nặng chủ nghĩa cá nhân mà phá
hoại sự đoàn kết nội bộ, gây cản
trở việc hoàn thành nhiệm vụ
chung của cơ quan, đơn vị. Tuy
nhiên, trong quá trình đấu tranh
cần kiên quyết, nhưng phải kiên
trì, có lý, có tình.
Ba là, thường xuyên làm tốt
công tác kiểm tra, thanh tra và
quản lý cán bộ, đảng viên, nhân
viên, kịp thời biểu dương người tốt,
việc tốt, đơn vị tốt; xử lý nghiêm
minh những cán bộ, đảng viên vi
phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhất
là những cán bộ, đảng viên thoái
hóa, biến chất, tham nhũng, trục
lợi, làm giàu bất chính, ức hiếp
quần chúng và trù dập những
người trung thực, thẳng thắn,
dám nói đúng sự thực về khuyết
điểm của họ. Trước mắt, cần tiếp
tục và thường xuyên thực hiện tốt
các đợt sinh hoạt tự phê bình và
phê bình trong các tổ chức đảng.
Bốn là, cương quyết đấu
tranh, tạo dư luận lên án mạnh
mẽ những biểu hiện tham nhũng
lãng phí, quan liêu và các biểu
hiện tiêu cực khác…vi phạm vào
các quy định của Ban Chấp
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hành Trung ương về những
điều đảng viên không được làm.
Trong sự nghiệp đổi mới toàn
diện đất nước ta hiện nay, vấn
đề đấu tranh chống lại các hiện
tượng tiêu cực trên được đặt ra
như một yêu cầu tất yếu, cấp
bách và đòi hỏi phải được tiến
hành một cách thường xuyên,
kiên quyết, triệt để hơn.
Năm là, mỗi cán bộ, đảng
viên, quần chúng cần ra sức học
tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
và thực hiện tốt hơn nữa đường
lối, quan điểm của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước,
trước hết là Nghị quyết Hội nghị
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa X) về “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác phòng chống
tham nhũng, lãng phí”, triệt để
thực hành tiết kiệm, chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cần
xây dựng trong toàn cơ quan,
đơn vị và cho mọi người một nếp
sống lành mạnh, văn minh, tiết
kiệm. Trong đó, cấp trên làm
gương cho cấp dưới, cán bộ nêu
gương cho quần chúng; cán
bộ, đảng viên tích cực đi trước
quần chúng trong thực hiện văn
minh, đạo đức cuộc sống và
hoạt động; thống nhất lời nói
đi đôi với việc làm. Đó chính là
môi trường cần thiết, trực tiếp để
đấu tranh quét sạch chủ nghĩa
cá nhân có chất lượng và hiệu
quả nhằm thực hiện thắng lợi
mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
xã hội dân chủ, công bằng văn
minh và tiến vững chắc lên chủ
nghĩa xã hội.
Sáu là, phát huy hơn nữa
vai trò tiên phong, trách nhiệm
nêu gương của cán bộ, đảng
viên trong mọi lĩnh vực hoạt
động. Trong thực tế hiện nay,
mỗi cán bộ, đảng viên phải
nghiêm chỉnh chấp hành Cương
lĩnh, Điều lệ của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước,

gương mẫu thực hiện các quy
định của Ban Bí thư, của Bộ
Chính trị, của Ban Chấp hành
Trung ương về trách nhiệm nêu
gương, xây dựng đội ngũ cán
bộ, đảng viên trong sạch vững
mạnh, cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư; kiên quyết khắc
phục sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống với
những biểu hiện khác nhau về
sự phai nhạt lý tưởng, ích kỷ cơ
hội, thực dụng, chạy theo danh
lợi, tiền tài, cục bộ tùy tiện, vô
nguyên tắc….Thực hiện tốt vai
trò, trách nhiệm nêu gương của
đội ngũ cán bộ đảng viên chính
là cơ sở rất quan trọng góp phần
loại trừ chủ nghĩa cá nhân, giữ
vững lòng tin của nhân dân vào
sự lãnh đạo của Đảng, vào bản
chất tốt đẹp của chế độ.
Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức và phong cách Hồ Chí
Minh, theo Chuyên đề năm
2020, cán bộ đảng viên trong
toàn Đảng, ở Đảng bộ Trường
Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh
Bắc Ninh luôn thấu hiểu và khắc
sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về tác hại và tính chất
nguy hiểm của chủ nghĩa cá
nhân, kiên quyết đấu tranh phê
phán, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân
dưới mọi hình thức. Đảng bộ
Trường luôn luôn là một tập thể
đoàn kết thống nhất, đạt danh
hiệu “Trong sạch vững mạnh”,
đơn vị phấn đấu khắc phục mọi
khó khăn, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được giaolà bó hoa tươi thắm Kính dâng
lên Bác, kỷ niệm 130 năm Ngày
sinh của Người./.
Tài liệu tham khảo:
(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập,
tập 12. Nxb Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 2000, tr.438.
(2), (3), (4) Hồ Chí Minh: Toàn
tập, tập 11. Nxb. Chính trị quốc
gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3,
H, 2011, tr.602, 609, 611.
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Góp phần hiểu tìm hiểu quan niệm của
Hồ Chí Minh về nghệ thuật hoạt động chính trị
Vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đường
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước còn khó khăn
hơn bước ra đường lối, chính sách, do vậy, theo Hồ
Chí Minh, những người lãnh đạo lại càng phải khéo
hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, Người nêu rõ: “Mỗi công
việc của Đảng phải giữ vững tính cách mạng của nó,
lại phải khéo dùng những cách thức thi hành cho hoạt
bát”3. Cụ thể, những người lãnh đạo phải khéo sắp xếp,
tổ chức mọi công việc; khéo thuyết phục, tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các tổ chức
đảng, mỗi đảng viên phải khéo thực hiện các nhiệm
vụ, mục tiêu vừa trên cơ sở kiên định về nguyên tắc,
đường lối vừa biết vận dụng một cách sáng tạo, linh
hoạt, trong từng địa phương, từng lĩnh vực, từng ngành
phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
Nghệ thuật hay khéo tuyên truyền, vận động nhân
dân thực hiện đường lối, chính sách của những người cán
bộ lãnh đạo, đảng viên được thể hiện cụ thể ở việc “khéo
dân vận” như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Dân vận khéo
thì việc gì cũng thành công”. Dân vận khéo có nghĩa là
mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải thật sự là tấm gương
mẫu mực trong mọi công việc và sinh hoạt cho dân noi
theo, phải gần gũi nhân dân, có lòng nhân hậu, thái độ
hòa nhã, độ lượng, hết lòng vì dân, cốt sao cho được
lòng dân. Dân vận khéo còn có nghĩa là cán bộ lãnh
đạo, đảng viên phải khéo cư xử, giao tiếp để thuyết phục
được nhân dân. Mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội đều
có những đặc điểm riêng về lối sống, cách sinh hoạt. Do
vậy, khi làm công tác dân vận phải thật khéo trong cách
ứng xử với họ, chẳng hạn, đối với những người theo Tôn
giáo, Người căn dặn cán bộ “cần phải khôn khéo và cẩn
thận, từ lời nói cho đến việc làm”4.
Nghệ thuật tổ chức thực hiện đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước rất cần tới việc “khéo sử dụng
cán bộ” của những người cán bộ lãnh đạo. Đây còn
được coi là công việc gốc của Đảng, vì công tác gì nếu
có cán bộ tốt mới thành công. Làm tốt công tác đối với
cán bộ nghĩa là các tổ chức của Đảng và Nhà nước,
những người lãnh đạo phải rất khéo léo trong quản lý
và sử dụng đội ngũ cán bộ. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Mục
đích khéo dùng cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ chính
sách của Đảng và Chính phủ”5. Theo Hồ Chí Minh,
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rong xã hội hiện đại, nghệ thuật hoạt động
chính trị ngày càng được các nhà khoa học bàn
đến. Nghệ thuật hoạt động chính trị được hiểu
là các chủ thể chính trị, mà chủ yếu là những
người lãnh đạo, phải có nghệ thuật trong hoạt động
của mình, tức giải quyết các công việc, tình huống,
biến cố chính trị một cách sáng tạo, quyết đoán trên
cơ sở khoa học, vừa kiên định về nguyên tắc vừa linh
hoạt, nhạy bén, mềm dẻo về phương pháp, nhằm đạt
được hiệu quả cao, đồng thời thể hiện tính chân thực
và nhân văn trong hành vi và mục tiêu chính trị của
mình. Với những nét độc đáo trong các đặc trưng đó,
chúng ta có thể thấy rất rõ trong những quan niệm về
nghệ thuật hoạt động chính trị của Chủ tịch Hồ Chí
Minh - nhà tư tưởng kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân
tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Nghệ thuật hoạt động chính trị của những nhà
chính trị thể hiện cụ thể ở nghệ thuật lãnh đạo, quản
lý. Nói về nghệ thuật lãnh đạo, quản lý, Hồ Chí Minh
cũng thường sử dụng cụm từ “khéo lãnh đạo”. Theo
Hồ Chí Minh, cụm từ “khéo” là thay cho cụm từ “nghệ
thuật”. Hồ Chí Minh viết rằng: “Khéo tính toán, chi
tiêu tiền bạc cho hợp lý. Đó là một nghệ thuật quan
trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ...”1. Khéo lãnh
đạo tức là các cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà
nước phải khéo xây dựng đường lối, chính sách; khéo
tổ chức thực hiện đường lối, chính sách; khéo vận
động, tuyên truyền, dân vận, đoàn kết quần chúng,
sử dụng cán bộ,.v.v..
Nói đến nghệ thuật hoạt động chính trị Hồ Chí
Minh, trước hết đó là phải khéo đề ra đường lối, chính
sách, tức khéo ra quyết sách. Có khéo xây dựng
đường lối, chính sách thì đường lối, chính sách đó mới
đúng đắn, và đấy là nguồn gốc của thắng lợi. Theo Hồ
Chí Minh, đường lối, chính sách muốn đúng đắn thì
không những đường lối, chính sách đó phải dựa trên
các căn cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn cuộc sống
mà điều quan trọng là những người lãnh đạo phải khéo
lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân để từ đó
các đường lối, chính sách mới hợp với lòng dân, thực
sự phục vụ nhân dân. Người viết: “phải khéo tập trung
ý kiến của quần chúng, hóa nó thành cái đường lối để
lãnh đạo quần chúng”2.

ThS. ĐẶNG HỒNG SANG
Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở
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khéo sử dụng cán bộ tức là những người lãnh đạo phải
làm sao để cho mọi cán bộ có năng lực, sở trường,
trình độ, có hoàn cảnh khác nhau đều có khả năng
cống hiến được nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng.
Khéo sử dụng cán bộ có nghĩa là những người lãnh
đạo phải biết dùng cán bộ một cách đúng đắn, có khoa
học và đạt hiệu quả cao nhất. Nghĩa là phải làm sao
cho cán bộ cả gan nói và đề ra ý kiến, có gan phụ
trách, làm việc, biết khéo kết hợp các loại cán bộ để
bảo đảm nâng cao hiệu quả mọi công việc của Đảng
và Nhà nước. Khéo kết hợp các loại cán bộ tức là phải
khéo kết hợp giữa cán bộ cũ và cán bộ mới; giữa cán
bộ tại chỗ và cán bộ điều từ nơi khác đến; cán bộ địa
phương và cán bộ trung ương, cán bộ nam giới và cán
bộ nữ giới, cán bộ già và cán bộ trẻ. Nói về khéo sử
dụng cán bộ, Hồ Chí Minh đã viết: “Phải khéo dùng
cán bộ - Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì
vậy, chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những
khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ. Thường
chúng ta không biết tùy tài mà dùng người. Thí dụ:
thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao.
Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà
dùng người, thì hai người đều thành công”6, và “Đảng
ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không
nên coi thường cán bộ trẻ. Một số ít cán bộ già mắc
bệnh công thần, cho mình là người có công lao, hay
có thái độ “cha chú” với cán bộ trẻ, đảng viên trẻ nói
gì cũng gạt đi, cho là “trứng khôn hơn vịt”, “măng mọc
quá tre”. Thời đại của ta hiện nay rất oanh liệt. Xã hội,
thế giới phát triển rất nhanh. Thế mà các đồng chí lớn
tuổi lại coi thường cán bộ trẻ là không đúng. Còn cán
bộ trẻ không được kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi
các đồng chí già có kinh nghiệm”7.
Nghệ thuật tổ chức thực hiện các đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước rất cần đến khéo kiểm
tra, kiểm soát của những người cán bộ lãnh đạo trong
quá trình tổ chức thực hiện các đường lối, chính sách
đó. Hồ Chí Minh thường nhắc nhở Đảng ta, mỗi cán bộ
lãnh đạo, đảng viên về vấn đề này. Người nêu rõ: Muốn
chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, muốn biết các
nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng
không, muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ
có một cách là khéo kiểm soát, “kiểm soát khéo, bao
nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về
sau khuyết điểm nhất định bớt đi”8. Theo Người, kiểm
soát khéo nghĩa là những người lãnh đạo, quản lý biết
sử dụng các hình thức, phương tiện kiểm soát, tự kiểm
tra, kiểm soát mình, kiểm tra, kiểm soát trong công
việc đúng lúc, đúng chỗ và đặc biệt cần phải dựa vào
sự giúp đỡ của lực lượng quần chúng nhân dân.
Ngoài những vấn đề trên, khéo lãnh đạo đòi hỏi
Đảng ta, mỗi cán bộ lãnh đạo còn phải khéo léo trong
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm
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chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và
nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, khéo trong công tác này
thể hiện ở nhiều việc, như ngay cả việc nhỏ là tự phê
bình và phê bình cũng phải làm theo cách khéo léo.
Người nói: “luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê
bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất
định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”9. Khéo
léo trong phê bình và tự phê bình tức là những người
cán bộ lãnh đạo, đảng viên biết tự phê bình mình, phê
bình đồng chí mình một cách chân thành và phê bình
vào khi nào, nói như thế nào, bằng cách nào để đạt
hiệu quả cao.
Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng, của mỗi cán bộ
lãnh đạo, đảng viên có vai trò rất lớn đối với sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh
đã chỉ dẫn cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải thường
xuyên tu dưỡng, rèn luyện để có được nghệ thuật lãnh
đạo. Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ lãnh đạo, đảng
viên rất cần thiết phải học lý luận. Người giải thích:
vì kém lý luận cho nên gặp mọi việc không biết xem
xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Học
lý luận sẽ nâng cao được nhận thức chính trị, biết giải
quyết và xử lý mọi tình huống phức tạp một cách khoa
học, sáng suốt nhất. Học lý luận có thể qua trường,
lớp, qua việc đọc báo của Đảng, qua thực tiễn rèn
luyện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra, Hồ
Chí Minh đã thường xuyên nhắc nhở mỗi cán bộ lãnh
đạo, đảng viên còn phải rèn luyện nâng cao đạo đức
cách mạng. Điều đó có nghĩa, muốn đạt tới nghệ thuật
lãnh đạo, người cán bộ lãnh đạo cần phải có đạo đức
cách mạng. Có như vậy, họ mới có cái tâm sáng, lòng
trong, hướng đến mục đích cao đẹp của nghệ thuật
lãnh đạo./.
Tài liệu tham khảo:
(1): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.498.
(2): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.298.
(3): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.249.
(4): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.119.
(5): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.279.
(6): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.274.
(7): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.211
(8): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.287.
(9): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb
quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.265.
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Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo Tư tưởng
Hồ Chí Minh - nhân tố quan trọng trong xây dựng chính phủ
kiến tạo, liêm chính, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay
phủ, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện bộ
máy nhà nước và hệ thống pháp luật của nước Việt
Nam, xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa thực sự trở thành Nhà nước của nhân dân,
do nhân dân và vì nhân dân. Người quan tâm sâu
sắc đến trách nhiệm của cán bộ, công chức trong
thực hiện nhiệm vụ. Ngày 20/5/1950, Người đã ký
Sắc lệnh 76/SL ban hành Quy chế công chức Việt
Nam. Trong Lời nói đầu của Quy chế công chức
viết: “... người công chức phải đem tất cả sức lực
và tâm trí, theo đúng đường lối của Chính phủ và
nhằm lợi ích của nhân dân mà làm việc”. Điều 2
của Quy chế công chức quy định: “Công chức Việt
Nam phải phục vụ nhân dân, trung thành với Chính
phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và
tránh làm những việc có hại đến thanh danh công
chức hay đến sự hoạt động của bộ máy nhà nước.
Công chức Việt Nam phải cần, kiệm, liêm, chính,
chí công, vô tư”.Song, do tình hình cả nước phải
tập trung vào công cuộc kháng chiến nên nhiều
nội dung của chế độ công vụ đã không được xây
dựng và thực hiện một cách đầy đủ và triệt để.
Chính vì vậy, cứ mỗi lần đến thăm và làm việc tại
địa phương, Người luôn chú trọng để ý cung cách
làm việc của cán bộ, công chức khi tiếp Nhân dân.
Người chỉ cho cán bộ, công chức cách làm sao để
được dân yêu, để lấy được lòng dân, Người căn
dặn: “…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. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho
dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc
cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn
mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc
có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
dân phải được ta đặc biệt chú ý”(2).Người cũng
luôn căn dặn cán bộ, công chức văn hóa ứng xử
khi tiếp xúc với nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức
cần “phải có một thái độ mềm dẻo khôn khéo, biết
nhân nhượng, biết trọng nhân cách người ta. Phải
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ô hình “Chính phủ kiến tạo, liêm chính
và phục vụ” đã mang đến một cuộc cải
cách mới trong xây dựng và củng cố bộ
máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả, đã tác
động nhiều đến đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta.
Tuy nhiên, để có thể thúc đẩy nhanh và hiệu quả
hơn nữa trong giai đoạn hiện nay cần phải đổi mới
một cách thiết thực tư duy của cán bộ, công chức
nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức. Thực tiễn
cho thấy, việc chuyển từ tư duy quản lý sang tư
duy phục vụ là xu hướng phát triển tất yếu của xã
hội, đòi hỏi mọi quyền hạn, trách nhiệm của cán
bộ, công chức phải được thể chế hóa trên tinh thần
phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp và xã
hội. Đồng thời, phải được mỗi cán bộ, công chức
quán triệt sâu sắc và trở thành hành động thực tế.
Một trong những nhân tố quan trọng để xây dựng
một Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ đó
là trách nhiệm của cán bộ, công chức là yêu cầu
cấp thiết hiện nay.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm
đến cung cách phục vụ Nhân dân của cán bộ, công
chức. Đặc biệt là cán bộ, công chức những người
trực tiếp tiếp xúc và làm việc với Nhân dân. Người
cho rằng người cán bộ, công chức không có phận
sự nào khác ngoài phận sự phục vụ Nhân dân, vì
Nhân dân mà làm việc, phải thực hiện cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư, luôn nêu cao trách nhiệm
trước Đảng, Chính phủ, trước Nhân dân. Người căn
dặn:“Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của
Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là
công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho
dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời
kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. 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”(1).
Với tư cách là người sáng lập Nhà nước Việt
Nam dân chủ cộng hòa, là người đứng đầu Chính

ThS. QUYỀN HỒNG NHUNG
Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

57

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

58

Chính phủ. Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã
nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy
nên, ai không phạm những lầm lỗi trên này, thì
nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ.
Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức
sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ
không khoan dung.”(4)
Những lời căn dặn của Người về trách nhiệm
của cán bộ, công chức, góp phần quan trọng
trong việc nâng cao trách nhiệm cán bộ, công
chức trong thực hiện nhiệm vụ, trong tiếp xúc và
làm việc với Nhân dân, xây dựng một Chính phủ
thực sự phục vụ, làm cho dân quý, dân tin vào
Đảng, Nhà nước, giúp cho đất nước ta vượt qua
muôn vàn khó khăn, giành thắng lợi to lớn trong
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ xâm lược thống nhất đất nước, bước vào
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho đến
nay, những căn dặn của Người về trách nhiệm của
cán bộ, công chức vẫn còn nguyên giá trị.
Trong điều kiện đất nước ta hội nhập kinh tế
ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những
thuận lợi, còn kéo theo những tác động tiêu cực
của mặt trái kinh tế thị trường và sự chống phá
quyết liệt, thâm hiểm của các thế lực thù địch.
Đánh giá về ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái kinh
tế thị trường đến những hạn chế, yếu kém của đội
ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã nêu rõ trong
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) : “Một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những
đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một
số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau
về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá
nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi,
tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng
phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”(5). Thực tế cho thấy,
những năm qua nhiều cán bộ, công chức thiếu
tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên
môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao
tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
còn nhiều hạn chế. Một số cán bộ lãnh đạo, quản
lý, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm
chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân,
cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Tình trạng chạy chức,
chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân
chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy
danh hiệu, chạy tội… chậm được ngăn chặn, đẩy
lùi. Đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa hoàn
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tỏ cho mọi người biết rằng công việc là công việc
chung, thiếu người ra gánh vác thì mình ra, nếu
có người thay, mình sẽ nghỉ để làm việc khác, sẵn
sàng nhường lại cho ai muốn làm và làm được”(3).
Theo Người đó mới là một người cán bộ, công chức
thực sự có trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và
Nhân dân. Từ đó có thể thấy được, cán bộ, công
chức muốn được dân yêu, muốn được lòng dân,
trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân
trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư.
Bên cạnh việc chỉ bảo cán bộ, công chức cách
sao cho được lòng dân, Người cũng chỉ rõ cán bộ,
công chức không được dân yêu, còn bị dân khinh,
dân ghét là vì cái tật ngông nghênh, cậy thế, cậy
quyền. Từ chỗ ngông nghênh đó rất dễ đi đến chỗ
ỷ thế cậy quyền, làm nhiều điều sai phạm, vượt
quá giới hạn cho phép chẳng khác gì những “ông
quan”, “ông thanh tra” dưới thời Pháp thuộc, Nhật
thuộc . Người chỉ rõ những lầm lỗi chính của cán
bộ, công chức đó là: “1. Trái phép - Những kẻ Việt
gian phản quốc, chứng cớ rõ ràng thì phải trừng
trị đã đành, không ai trách được. Nhưng cũng có
lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu làm cho
dân oán thán. 2. Cậy thế - Cậy thế mình ở trong
ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn
sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến
dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc
cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân. 3.
Hủ hoá - 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 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.
Tư túng - Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình,
không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ.
Người có tài có đức, nhưng không vừa lòng mình
thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ
không phải việc riêng gì dòng họ của ai. 5. Chia rẽ
- Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết
làm cho các từng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hoà
thuận với nhau. Thậm chí có đôi nơi để đất ruộng
bỏ hoang, nông gia ta thán. Quên rằng lúc này ta
phải toàn dân đoàn kết, không chia già trẻ, giàu
nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung. 6.
Kiêu ngạo - Tưởng mình ở trong cơ quan Chính
phủ là thần thánh rồi. Coi khinh dân gian, nói phô,
cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mạng”
lên. Không biết rằng, thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm
mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của
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Bốn là, các cấp chính quyền cần nghiên cứu,
áp dụng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức
theo từng tháng để phát huy hết tinh thần trách
nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện
nhiệm vụ.
Hiện nay các cơ quan, đơn vị, thường chỉ đánh
giá, phân loại cán bộ theo quý, năm dẫn đến tình
trạng nhiều cán bộ, công chức phấn đấu cơ hội
những công việc được cấp trên đặc biệt quan tâm
thì ra sức làm để được cấp trên ghi nhận làm cơ
sở đánh giá, phân loại cuối năm, sau khi kết thúc
thực hiện công việc khác lại cầm chừng hoặc
phấn đấu làm việc tích cực đầu năm và cuối năm
còn giữa năm thì làm việc thiết nhiệt tình, thiếu
trách nhiệm nhưng cuối năm có thể họ vẫn được
đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; đánh giá,
phân loại cán bộ, công chức theo năm cũng sẽ
dẫn đến tình trạng đánh giá theo hình thức, giản
đơn, qua loa, chiếu lệ, chỉ nêu ưu điểm, thành
tích, né tránh khuyết điểm. Làm giảm đi tính đấu
tranh với những biểu hiện sai trái, tinh thần phê
bình và tự phê bình của mỗi cá nhân.
Việc đánh giá, phân loại cán bộ theo tháng
có thể gặp khó khăn, song việc thực hiện là rất
khả thi. Hàng tuần các cơ quan, đơn vị đều có kế
hoạch, lịch làm việc gắn liền với trách nhiệm của
mỗi cá nhân, chỉ cần dựa vào chất lượng, hiệu
quả làm việc của cán bộ, công chức trong các
tuần của tháng là có thể đánh giá, phân loại cán
bộ, công chức được ngay như vậy mới làm nâng
cao chất lượng của cán bộ, công chức trong từng
công việc cụ thể và tạo minh bạch, dân chủ, tránh
được tình trạng bao che, bỏ sót sai phạm, đánh
giá không đúng trong đánh giá, phân loại cán bộ,
công chức cuối năm.
Bên cạnh việc đánh giá, phân loại cán bộ,
công chức thông qua chất lượng thực hiện công
việc, cần áp dụng triển khai hệ thống đánh giá
sự hài lòng của tổ chức và Nhân dân đối với thái
độ phục vụ, kết quả xử lý công việc của cán bộ,
công chức. Đây là một nội dung quan trọng không
những góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả
công việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức
đối với tổ chức và nhân dân mà còn góp phần
quan trọng tạo niềm tin cho tổ chức và nhân dân
đối với bộ máy công quyền, tin vào quyết tâm của
Chính phủ xây dựng một Chính phủ phục vụ, tất
cả vì Nhân dân. Nhưng để có thể có được những
đánh giá đúng về sự hài lòng của tổ chức và Nhân
dân đối với cán bộ, công chức cần nghiên cứu đặt
ra những tiêu chí đánh giá thật cụ thể, phù hợp
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toàn đáp ứng được yêu cầu của người dân và
doanh nghiệp, đã làm xấu đi tính ưu việt của bộ
máy công quyền mà Đảng, Nhà nước và Nhân
dân ta đang xây dựng, làm cho một bộ phận nhân
dân mất đi lòng tin đối với chính quyền, ảnh hưởng
không nhỏ đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
Tình hình trên, đặt ra yêu cầu phải nghiên
cứu, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vấn đề trách
nhiệm cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí
Minh trong xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm
chính và phục vụ bảo đảm phù hợp với thực tiễn
hiện nay cần thực hiện tốt một số nội dung chủ
yếu sau đây:
Một là, cấp ủy, người đứng đầu phải thường
xuyên quán triệt, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai
trò, nội dung cơ bản quan điểm của Đảng, Nhà
nước, Chính phủ về xây dựng một Chính phủ kiến
tạo, liêm chính và phục vụ đến từng cán bộ, công
chức trong cơ quan, đơn vị mình. Xây dựng kế
hoạch, tổ chức các đợt học tập, sinh hoạt chuyên
đề về trách nhiệm của cán bộ, công chức theo
tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tổ chức
kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ
của cán bộ, công chức, kịp thời biểu dương khen
thưởng, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp
khắc phục những hạn chế, khó khăn gặp phải.
Hai là, tiến hành cải cách mạnh mẽ bộ máy
hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả và hiệu
lực với những bước đi vững chắc. Xây dựng đội
ngũ cán bộ, công chức thực sự chuyên nghiệp, có
trình độ cao theo từng lĩnh vực cụ thể gắn với đó là
phải có nhân cách tốt, có quyết tâm chính trị cao,
phải đặt lợi ích tập thể trên lợi ích của cá nhân.
Cần thay thế cán bộ chần chừ trong cải cách hoặc
lạm quyền để tư lợi riêng.
Ba là, căn cứ vào các văn bản pháp luật về cán
bộ, công chức của Nhà nước, các cấp ban hành
các quyết định quy định trách nhiệm cán bộ, công
chức của từng địa phương. Việc ban hành những
văn bản quy định về trách nhiệm cán bộ, công
chức được coi là một nội dung quan trọng, sẽ tác
động mạnh mẽ đến nhận thức, trách nhiệm của
cán bộ, công chức, làm cho cán bộ, công chức
thấy rõ việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xóa bỏ
tình trạng trên bảo dưới không nghe, tình trạng vô
trách nhiệm trước hành động và quyết định sai trái
của cá nhân và lãnh đạo trong thực hiện nhiệm
vụ. Đồng thời là căn cứ để xử lý những cán bộ,
công chức thực hiện không đúng với các quy định
đã đề ra.
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với từng loại công việc mà cán bộ, công chức đảm
nhiệm tránh hiện tượng lợi dụng để hạ thấp uy tín
của cán bộ, công chức gây chia rẽ mất đoàn kết
giữa Nhân dân với các cấp chính quyền.
Năm là, trong điều kiện phát triển mạnh mẽ
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì
việc áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động
hành chính là một tất yếu. Do vậy, cần đầu tư
đồng bộ trang thiết bị công nghệ hiện đại trong
hoạt động hành chính, nhằm mục đích đơn giản
hóa các quy trình, thủ tục hành chính, đồng thời
đáp ứng yêu cầu thực hiện nội dung như đã trình
bày ở trên. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, điều
chỉnh chế độ lương phù hợp đảm bảo xứng đáng
đối với sự đóng góp công sức, trí tuệ của cán bộ,
công chức, tạo động lực cho họ phát huy hết tinh
thần và trách nhiệm trong thực hiện công việc.
Với quyết tâm của Chính phủ là phải chuyển từ
phương thức mệnh lệnh hành chính sang Chính
phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ, quyết tâm xây

Nâng cao hiệu quả hoạt động...
(Tiếp theo trang 44)

viên chức và là tài liệu học tập của học viên.
Thứ sáu, làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý đối với
hoạt động nghiên cứu thực tế
- Đối với nghiên cứu thực tế có kỳ hạn tại cơ sở:
Trường cần xây dựng kế hoạch tổng thể cử cán bộ
quản lý, giảng viên đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn
tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sau
khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án đưa cán
bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Việc
xây dựng kế hoạch này nằm trong quy hoạch chung
về đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường trong thời
gian ít nhất là 5 năm.
- Đối với nghiên cứu thực tế định kỳ hàng năm:
Hiện nay, Lãnh đạo Trường đã phân cấp cho các
khoa, phòng chịu trách nhiệm tổ chức, đánh giá kết
quả hoạt động nghiên cứu thực tế của đơn vị và cán
bộ, giảng viên theo kế hoạch phê duyệt. Vì vậy, các
khoa, phòng cần chủ động thực hiện các biện pháp
chỉ đạo, quản lý để hoạt động nghiên cứu thực tế
đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy, các khâu của quá
trình chuẩn bị, thực hiện trước và sau khi nghiên cứu
thực tế cần phải được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ.
Tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát cán bộ,
giảng viên khi trong thời gian đi nghiên cứu thực tế.
Đặc biệt, các đơn vị phải tổ chức thẩm định chặt chẽ
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dựng một chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu
quả, nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Cùng với sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và
toàn thể Nhân dân, cho dù còn nhiều khó khăn,
thách thức, song niềm tin vào xây dựng một chính
phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ đưa đất nước
phát triển trên một tầm cao mới sẽ thành công./.
Tài liệu tham khảo:
(1) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG,
H. 2011, tr. 64,65
(2) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG,
H. 2011, tr. 51,52
(3) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG,
H. 2011, tr. 52
(4) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG,
H. 2011, tr. 65,66
(5) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự
thật, Hà Nội, 2012, tr. 21
báo cáo thu hoạch. Đây là việc làm cần thiết buộc
cán bộ, giảng viên phải thực sự nghiêm túc trong tất
cả các khâu của quá trình nghiên cứu thực tế; khắc
phục tư tưởng và cách làm qua loa, hình thức; coi
việc nghiên cứu thực tế chỉ đơn thuần là dịp “xả hơi”,
giảm stress… Hồ sơ của hoạt động nghiên cứu thực
tế của khoa, phòng và cá nhân cán bộ, giảng viên
phải được thiết lập và được lưu trữ đầy đủ phục vụ
cho công tác đánh giá, rút kinh nghiệm về chuyên
môn; thanh toán chế độ…
Nghiên cứu thực tế là yêu cầu cần thiết đối với
mỗi cán bộ, giảng viên trong quá trình công tác
nhằm đảm bảo nguyên tắc: “Thống nhất giữa lý
luận và thực tiễn” nhằm góp phần nâng cao hiệu
quả công tác của mỗi đơn vị và cán bộ, giảng viên.
Để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả
của hoạt động này, đòi hỏi phải thực hiện đồng
bộ các nhiệm vụ và giải pháp trên đây. Trong đó,
điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là ý thức
trách nhiệm và thái độ nghiêm túc của mỗi cán
bộ, giảng viên đối với hoạt động nghiên cứu thực
tế. Bên cạnh đó, công tác quản lý của các khoa,
phòng cũng giữ vị trí rất quan trọng đối với hoạt
động nghiên cứu thực tế nhất là đối với nghiên cứu
thực tế của cá nhân cán bộ, giảng viên. Các khoa,
phòng có vai trò rất lớn trong việc hướng dẫn, giúp
đỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiên cứu thực
tế của các cá nhân. Đây là việc làm cần được thực
hiện thường xuyên, kiên trì thì mới có thể đảm bảo
đem lại hiệu quả mong muốn./.

QUAN HỌ BẮC NINH TRƯỜNG TỒN VÀ LAN TỎA

Nét duyên

Quan họ
minh hường

Nhắc đến Bắc Ninh chắc hẳn
du khách sẽ nhớ đến những
làn điệu Dân ca Quan họ ngọt
ngào, tình tứ và hình ảnh liền
anh, liền chị trong trang phục
áo mớ ba, mớ bảy, áo the khăn
xếp. Trang phục Quan họ như
nốt trầm tạo nên nét đằm
thắm, dịu dàng của liền chị,
sự thanh lịch, sang trọng của
liền anh.

Liền chị Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm CLB Quan họ măng non thị
trấn Lim (Tiên Du) chỉnh sửa trang phục cho các thành viên.

ăn mặc. Vì thế, theo học hát Quan họ, các liền
anh, liền chị được các cụ xưa truyền lại những
kinh nghiệm để mặc trang phục sao cho đẹp, từ
cách vấn khăn mỏ quạ đến chỉnh bao thắt lưng.
Phó Chủ nhiệm CLB Quan họ măng non thị
trấn Lim (Tiên Du) Nguyễn Thị Hồng Thái chia
sẻ: Dân ca Quan họ Bắc Ninh là khái niệm tổng
thể, ngoài lời ca tiếng hát còn có văn hóa ẩm
thực, văn hóa y phục. Vì vậy, ngay từ khi các
cháu măng non tham gia CLB cùng với truyền
dạy lời ca Quan họ, Ban Chủ nhiệm còn hướng
dẫn các cháu mặc trang phục. Bộ trang phục
cầu kỳ từng chi tiết áo, váy, khăn, nón… khiến
liền chị Quan họ mang một nét riêng, làm tôn
lên vẻ nền nã, tươi tắn, đoan trang, đằm thắm
của người Quan họ.

H

“E

m mặc yếm thắm/Em thắt lụa hồng/Em
đi trảy hội non sông/Cười mê ánh sáng
muôn lòng xuân xanh”. Những cô gái
Quan họ qua câu thơ của Hoàng Cầm trong bài
“Bên kia sông Đuống” khiến người đọc nhận ra
ngay những liền chị xúng xính trong trang phục
Quan họ rủ nhau đi trảy hội xuân. Điều ấn tượng
với du khách khi về quê hương Bắc Ninh-Kinh
Bắc không chỉ là lời ca Quan họ mượt mà, nghĩa
tình mà còn là nét duyên dáng của những liền
chị trong yếm thắm, áo tứ thân, khăn mỏ quạ,
bao lụa hồng. Khi Quan họ chủ mời Quan họ
bạn sang chơi hội, những liền anh, liền chị cả
2 làng đều chuẩn bị chu đáo trang phục để hát
thờ, hát hội rồi đến hát canh sao cho canh hát
được vẹn tròn từ lời ăn, tiếng nói đến cung cách
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Bộ trang phục Quan họ truyền thống xưa
gồm nhiều thành phần. Áo “mớ ba” là ba áo dài
mặc lồng vào nhau, còn “mớ bảy” là bảy chiếc
áo dài mặc lồng vào nhau. Tùy theo thời tiết
nóng hay lạnh mà các liền chị sẽ mặc áo “mớ
ba” hoặc “mớ bảy”. Bên ngoài cùng là những
lượt áo dài tứ thân có màu nền nã như màu
đen, màu cánh gián… những lượt áo bên trong
có gam màu tươi sáng như màu cánh sen, màu
thiên thanh, màu vàng chanh, vàng cốm… Bên
trong hai lớp áo là một chiếc váy màu đen dài
quá chân, gấu váy hơi vòng lên như lưỡi trai. Khi
mặc trang phục Quan họ, các liền chị không thể
quên thắt bao và thắt lưng ngang eo, thắt khéo
tạo thành hình cánh hoa trước bụng. Trong ba
lớp áo thấp thoáng lộ ra cổ yếm đào, hai dải
yếm buộc sau gáy, vắt qua vai kết hợp với khăn
vấn nhung, khăn đen mỏ quạ đội đầu, chít khéo
thành hình búp sen. Liền chị chân đi đôi dép
cong, đeo thêm đôi xà tích, vai mang nón ba
tầm, tất cả hòa quện với nhau, tạo nên nét văn
hoá y phục riêng có của vùng Kinh Bắc.
Theo nghệ nhân Quan họ Nguyễn Thị Thềm,
Viêm Xá, Hòa Long (thành phố Bắc Ninh) khi
liền chị mặc trang phục Quan họ thì dù ở đâu nó
vẫn toát lên được vẻ nền nã nhưng sang trọng,
thanh lịch rất riêng của người con gái Quan họ,
nó khác hẳn với trang phục các loại hình nghệ
thuật khác. Ca Quan họ mà không mặc trang
phục thì dù có hay cũng giảm đi rất nhiều nét
đằm thắm và cái chất của Quan họ.
Bộ trang phục của liền anh đơn giản hơn
nhưng cũng toát lên vẻ thanh lịch với chiếc áo
năm thân cổ đứng, dài tới quá đầu gối. Tùy theo
thời tiết mà mặc bên trong một hoặc hai chiếc
áo cánh, sau đó tới áo dài. Chiếc áo dài bên
ngoài thường có màu đen, chất liệu là lương,
the. Còn lớp trong bằng lụa mỏng màu xanh
cốm hoặc xanh lá mạ non, gọi là áo kép. Trên
đầu, liền anh đội khăn xếp tuân theo quy tắc
là có 5 vòng, tượng trưng cho người quân tử
(Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín). Quần của liền anh là
quần dài màu nâu hoặc đen, trắng, ống rộng,
dài tới mắt cá chân. Cùng với quần áo, khăn
xếp… các liền anh thường dùng ô đen, phụ kiện
đi kèm khác như quạt.
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Liền anh CLB Quan họ Hoài Thị, Liên Bão (Tiên Du)
trong trang phục Quan họ.

Ngày nay trang phục Quan họ đã được cải
tiến để tôn thêm vẻ duyên dáng của các liền
chị Quan họ. Trên cơ sở bộ phục trang Quan
họ cổ ba lớp nay cải tiến lại còn hai lớp. Lớp
áo trong cùng đã được thay bằng một miếng lá
lật màu xanh tươi hoặc xanh đậm ở cổ như một
đường viền duyên dáng khiến trang phục Quan
họ mang một màu sắc riêng. Dù chỉ còn hai lớp
nhưng khi nhìn vào vẫn cảm thấy như là ba lớp
vì các lớp vải được sắp xếp chồng lên nhau một
cách hết sức hài hòa và khéo léo.
Khi liền anh, liền chị khoác lên mình trang
phục Quan họ và cất lên lời ca mộc mạc, tha
thiết nghĩa tình sẽ khiến du khách càng thêm
say, thêm yêu vùng đất, con người Bắc NinhKinh Bắc để rồi mỗi năm đến hẹn lại lên tìm về
gặp người Quan họ cho thỏa nỗi chờ mong./.
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Khát vọng
bình yên
xuân bình

Tiết mục văn nghệ của các chiến sỹ đảo Đá Tây trong lúc giải lao.
Hệ thống doanh trại, nhà làm
việc của cán bộ, chiến sĩ và chỉ
huy đảo, những căn nhà nhỏ
của nhân dân huyện đảo với
tường vàng, hắt màu đỏ của
mái ngói lên nền trời xanh như
khẳng định Trường Sa chính là
một phần trong trái tim Tổ quốc.
Đối với chúng tôi, những
người lần đầu đến với Trường
Sa, khi đặt chân lên đảo chúng
tôi thực sự bất ngờ bởi những
con đường rộng, đẹp được lát
bê tông với hàng cây xanh
bên đường, khung cảnh thân
thương, gần gũi như ở đất liền.
Điều làm chúng tôi ngạc nhiên
nhất chính là sự hiện hữu của
ngôi chùa Trường Sa Lớn. Ngôi

chùa được xây theo phong
cách truyền thống mái cong
ngói vẩy, thiết kế tam quan hai
tầng tám mái với tư tưởng đạo
pháp luôn đồng hành cùng dân
tộc, góp phần đem lại sự bình
an, thịnh vượng cho quần đảo
nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ
quốc. Ngôi chùa chính là “cột
mốc văn hóa” quan trọng, góp
phần khẳng định chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của Tổ
quốc. Theo Chủ tịch UBND
thị trấn Trường Sa Trần Văn
Quyển, từ ngày có chùa Trường
Sa, sáng sớm tinh mơ, giữa
thinh không lại vẳng tiếng kinh,
lời kệ, chuông chùa. Những âm
thanh của cõi thiền khiến cán

H

N

hững hòn đảo năm xưa
khô khát, hoang vu giờ
đây đã tràn ngập màu
xanh. Những ngôi nhà
khang trang, những mái chùa
cong vút, những con đường xi
măng và hàng cây rợp bóng
mát cùng các em học sinh tung
tăng đi học…44 năm đã qua kể
từ ngày giải phóng Trường Sa,
nhìn vào sự phát triển lớn mạnh
của quần đảo hôm nay, càng
thấy trân quý hơn giá trị của
những chiến công đã đi vào lịch
sử dân tộc.
Vào những ngày này của 44
năm về trước, khi những cánh
quân “thần tốc, bất ngờ, táo
bạo” tiến về giải phóng miền
Nam thì cũng là lúc lực lượng
đặc công Hải quân nhận lệnh
giải phóng quần đảo Trường
Sa trong tay quân đội Việt Nam
Cộng hòa. Với hơn 200 chiến
sỹ tinh nhuệ của Đoàn Đặc
công nước 126 đã chia thành
các mũi tiến công, bất ngờ tập
kích từng đảo. Bằng cách đánh
linh hoạt và bản lĩnh ngoan
cường của những người lính
Đặc công Hải quân, các điểm
đảo thuộc quần đảo Trường Sa
lần lượt được quân đội ta tiếp
quản. Ngày 29-4-1975, Bộ Tư
lệnh Hải quân và Tư lệnh Quân
khu 5 hoàn thành nhiệm vụ giải
phóng quần đảo Trường Sa,
tạo nên một chiến thắng quan
trọng, góp phần vào đại thắng
của dân tộc trong cuộc Tổng
tiến công giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước
năm 1975.
44 năm trôi qua, các thế hệ
chiến sĩ Hải quân đổ mồ hôi,
công sức và cả xương máu để
xây dựng Trường Sa trở thành
một phần máu thịt kiên trung
nơi biển đảo cực Đông của Tổ
quốc. Những hòn đảo năm xưa
khô khát, hoang vu giờ đây đã
tràn ngập màu xanh khát vọng.
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bộ, chiến sỹ và người dân thấy
ấm lòng. Nơi đây không chỉ là
điểm đến tâm linh cho người
dân, cán bộ, chiến sỹ trên đảo,
mà còn là chỗ dựa tinh thần, là
niềm tin của những người dân
đang sinh sống nơi đảo xa.
Trường Sa hôm nay đang đổi
mới, điều kiện sống, sinh hoạt,
học tập, làm việc của nhân dân
và cán bộ, chiến sỹ trên đảo đã
được cải thiện, thuận lợi hơn so
với trước đây. Đi qua hơn 10
điểm đảo, tận mắt chứng kiến
cuộc sống thường nhật nơi đây,
ấn tượng sâu sắc nhất trong
chúng tôi là quân và dân trên
đảo rất biết chăm chút cho đời
sống tinh thần. Ở đảo Đá Tây,
ngoài tủ sách với hàng trăm
cuốn sách còn có một cây ghi
ta được treo ngay ngắn trong
phòng sinh hoạt chung. Anh
em chiến sỹ kể, khi rảnh rỗi thì
tập đàn, lúc vui buồn thì tụ lại
hát cho nhau nghe. Mỗi lần như
vậy, những mệt nhọc, khó khăn
dường như tan biến hết. Từng
chứng kiến nhiều cuộc giao
lưu văn hóa, văn nghệ, nhưng
hiếm khi chúng tôi lại thấy vui
như những cuộc giao lưu với
các chiến sỹ đảo Trường Sa.
Những câu hát của những
chiến sỹ đảo Đá Tây cứ vang
mãi trong tôi: “Ta là chiến sỹ
Trường Sa/Giữa bão tố phong
ba, đảo vẫn là nhà/ Theo tiếng
gọi của quê hương đất nước,

cùng về đây chung lòng bảo vệ
đảo Trường Sa”…
Trong chuyến đi công tác
Trường Sa lần này, chúng tôi
khám phá thêm được nhiều
điều thú vị về cuộc sống của
các chiến sỹ trẻ trên đảo.
Nhưng thú vị nhất là tình cờ
được gặp đồng hương giữa nơi
tuyến đầu Tổ quốc. Đó là binh
nhất Lê Xuân Quang (sinh năm
1999) ở thôn Phù Lộc, xã Phù
Chẩn (thị xã Từ Sơn). Quang là
con trai lớn trong gia đình có 2
anh em. Học hết THPT Quang
tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Sau mấy tháng huấn luyện ở
Quảng Ninh thì nhận nhiệm
vụ ra đảo công tác từ tháng
7/2018. Quang tâm sự: “Em
được nghe nói đến quần đảo
Trường Sa rất nhiều qua đài,
báo. Em mong được ra đảo,
được cầm súng bảo vệ Tổ quốc
và mơ ước đã trở thành hiện
thực. Lần đầu ra đảo, em nhớ
nhà đến cồn cào, những đêm
sau đó không sao ngủ được.
Thú thực với anh, em đã khóc
hai lần vì nhớ nhà. Một lần vào
khoảng 1,2 giờ sáng em đứng
gác một mình với khẩu súng.
Đêm hôm đó trăng sáng vằng
vặc, trời trong vắt. Cảnh trăng
sáng ở đồng quê bỗng hiện về
và nước mắt em chảy ra lúc nào
không biết. Bây giờ thì em cứng
rắn hơn nhiều rồi. Đã là lính đảo
thì không được phép yếu mềm

phải không anh. Quan trọng
hơn, ở đây, em đã học được rất
nhiều điều ý nghĩa với những
người trẻ như chúng em đó là
tình đồng chí, đồng đội chia sẻ
với nhau từng ngụm nước ngọt
cho đến từng nỗi nhớ”.
Càng đi, càng thấy tự hào
và cảm phục những người lính
đảo. Họ đã hy sinh tuổi thanh
xuân của mình để giữ cho đất
nước được yên bình. Cho đến
hôm nay khi đã rời xa những
người lính đảo được gần 4
tháng, nhớ lại những ngày
lênh đênh trên biển để đến
đảo, tận mắt chứng kiến cuộc
sống của quân và dân trên đảo
Trường Sa, trong tôi vẫn chưa
hết bồi hồi xúc động. Một cảm
giác thân thương khó tả len lỏi
trong tim vì cảm phục, mến yêu
những người lính đảo. Tinh thần
lạc quan yêu đời thể hiện ngay
trong nếp sống hằng ngày của
các anh với lời ca tiếng hát.
Tin tưởng bởi vì sự mặn mòi
của biển, những cơn gió bão,
những ngày nắng cháy thịt da
hay những hiểm nguy đang rình
rập ngoài khơi xa đã không làm
các anh chùn bước. Tin tưởng
vì trong gian khó, hiểm nguy
là thế các anh vẫn luôn lạc
quan, yêu đời. Tin tưởng vì với
tinh thần như thế các anh luôn
chắc tay súng, để giữ vững chủ
quyền của đất nước, giữ khát
vọng hòa bình cho mai sau./.

Giờ đây, nơi đảo xa ngày càng thay đổi, vươn mình kiêu hãnh và càng vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
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