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TIEÅU SÖÛ CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH
(1890 – 1969)
hủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn
Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái
Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.

C

Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho
yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị
và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.
Ngày 3-6-1911, Người ra nước ngoài, làm nhiều
nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của nhân
dân nhiều nước, đồng thời không ngừng đấu tranh cho
độc lập, tự do của dân tộc mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh
là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng
Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin
con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân
dân các nước thuộc địa. Năm 1920, Người tham gia
thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm
1921, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân
tộc thuộc địa Pháp; xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở
Pháp (1922). Năm 1923, Người được bầu vào Ban
Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế
Cộng sản và được chỉ định là Uỷ viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách
Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp
bức châu Á, Xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và
Đường cách mệnh (1927).
Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng
Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ
Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long (gần Hương
Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do
chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng
Cộng sản Việt Nam ).
Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải
phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô
cùng gian khổ và khó khăn.
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Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam
độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn
cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính
quyền trong cả nước.
Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba
Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và
thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946).
Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn
dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách
mạng.
Ngày 19-12-1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,
bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng
Tháng Tám.
Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành
Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí
Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành
được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954).
Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải
phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ
nhân dân trong cả nước.
Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu
Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc
kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ;
lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể
của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận
dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và
sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế.
Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu
của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt
động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.
// http://chinhphu.vn
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- Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng mác-xít sáng tạo
Ðó là con người Việt Nam đẹp nhất, giản dị và vĩ đại, hiện thân của những giá trị
văn hóa chân - thiện - mỹ không những của dân tộc Việt Nam mà còn thuộc về
nhân loại.
Khi đã tìm thấy con đường cách mạng và nhận thức được chân lý của thời đại cách
mạng nhờ giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, với sự cổ vũ của Cách mạng Tháng Mười
Nga (1917), Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã dồn tất cả nỗ lực và tinh lực của đời mình
để thực hiện đến cùng lý tưởng và mục tiêu cách mạng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Bởi thế, sự nghiệp mà Hồ Chí Minh theo đuổi và hiến dâng không chỉ là giải phóng dân
tộc mà còn phát triển dân tộc Việt Nam, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
bằng cách mạng vô sản do đội tiền phong của giai cấp công nhân là Ðảng Cộng sản lãnh
đạo.
Từ một người yêu nước, người chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc Việt
Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở thành một người cộng sản, với lập trường kiên
định của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Người ý thức sâu sắc rằng, cách mạng Việt Nam là một
bộ phận của cách mạng thế giới, đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân và
dân tộc Việt Nam cũng đồng thời góp phần vào phong trào cách mạng thế giới, vào công
cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tư tưởng giải phóng dân tộc của Người không chỉ
rọi sáng con đường đấu tranh của dân tộc Việt Nam mà còn có ảnh hưởng to lớn và sâu
sắc tới cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa và phụ
thuộc bởi chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân trong thế kỷ 20. Trong hoạt động thực
tiễn cách mạng, Hồ Chí Minh không chỉ tranh đấu cho dân tộc mình mà còn tranh đấu cho
tự do và công lý, vì quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, vì phẩm giá con người
của các dân tộc trên toàn thế giới. Người là hiện thân và biểu tượng cao đẹp của chủ
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính. Vì lẽ đó, Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh
tụ của dân tộc Việt Nam mà còn là người bạn lớn, thân thiết của nhân dân các dân tộc
trên thế giới. Tư tưởng và sự nghiệp của Người có sức cổ vũ và ảnh hưởng đặc biệt sâu
sắc đối với các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa
thực dân vì độc lập tự do, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Thế giới tôn vinh Người là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt xuất
của Việt Nam.
Sinh thời, Người đã từng nói với đồng bào mình: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham
muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự
do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" (1), có cuộc sống ấm no,
tự do, hạnh phúc, được hưởng quyền tự do dân chủ mà họ xứng đáng được hưởng với tư
cách người chủ và làm chủ xã hội. Ðó thực sự là hoài bão, là khát vọng mãnh liệt, thể hiện
một tư tưởng lớn, một lý tưởng nhân đạo cao quý của Người. Người đã hành động không
mệt mỏi trong suốt cuộc đời, với nghị lực phi thường, vượt qua mọi gian nan thử thách,
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với niềm tin không gì thay đổi vào xu thế phát triển của lịch sử, nhất là tin vào sức mạnh
vô tận của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản trong sự nghiệp đấu tranh
cách mạng, biến tư tưởng, lý tưởng thành hiện thực. Người cũng từng nói rõ, "lòng
thương yêu của tôi đối với nhân dân và nhân loại không bao giờ thay đổi" (2).
Khi từ biệt thế giới này, trong bản Di chúc lịch sử, Người để lại muôn vàn tình thân yêu
cho tất cả đồng bào, đồng chí trong nước; gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, bầu bạn
và nhân dân ở khắp mọi nơi trên trái đất. Tình cảm đó làm xúc động muôn triệu tấm lòng.
Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng mác-xít kiên định và đầy bản lĩnh sáng tạo. Trong lao
động, học tập và tranh đấu, Người đã thẩm định lý luận bằng thực tiễn, từ thực tiễn mà
phát triển lý luận, đạt đến sự nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn trong tư tưởng để
biến tư tưởng thành phương pháp, thống nhất hữu cơ giữa tư tưởng với phương pháp,
giữa nhận thức với hành động, tạo nên bản lĩnh sáng tạo và phong cách đặc sắc của
mình. Người đã từng nghiên cứu và khảo duyệt nhiều học thuyết để rồi nhận ra, chỉ có
chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lê-nin và chủ nghĩa Mác - Lê-nin là chân chính nhất, cách
mạng nhất, thiết thực và triệt để nhất. Người quyết định tin theo chủ nghĩa đó, lựa chọn
chủ nghĩa đó trong hành trang sự nghiệp của mình. Chuẩn bị về mặt tư tưởng, lý luận,
chính trị và tổ chức cho sự ra đời Ðảng Cộng sản ở Việt Nam, Người đã khẳng định rằng,
phải giữ chủ nghĩa cho vững, Ðảng phải có chủ nghĩa làm cốt để soi đường, giống như
con tàu đi biển phải có bàn chỉ nam.
Một trong những điểm đặc sắc quý giá ở Hồ Chí Minh là Người tin chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng tin và hành động một cách sáng tạo chứ không giáo điều. Người luôn đặt chủ
nghĩa Mác - Lê-nin trong tinh hoa tư tưởng của thời đại, trong văn hóa nhân loại. Người
xa lạ với mọi biểu hiện biệt phái, giáo điều, chật hẹp và cực đoan. Người căn dặn cán bộ
đảng viên và mọi người chúng ta, nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin, thâu thái những tri thức đó thì phải nắm lấy tinh thần và phương pháp của chủ
nghĩa Mác - Lê-nin để ứng xử với con người và công việc cho đúng. Phải sáng tạo chứ
không sao chép, máy móc. Ðó không chỉ là khoa học và cách mạng mà còn là đạo đức,
sâu xa là văn hóa, là những giá trị nhân văn chủ nghĩa ở tầm thời đại, ở tinh hoa văn hóa
nhân loại được thể hiện trong học thuyết của các bậc thầy kinh điển Mác - Lê-nin. Rõ
ràng, trong chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh, có một chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cần
phải được nhận thức và vận dụng sáng tạo mà mỗi chúng ta đang theo đuổi hiện nay.
Nghiên cứu di sản tư tưởng và sự nghiệp của Người trong hoạt động thực tiễn, chúng
ta nhận thấy nhà tư tưởng mác-xít sáng tạo Hồ Chí Minh, nhà nhân văn chủ nghĩa vĩ đại
Hồ Chí Minh chính là một mẫu mực của người cộng sản hiện đại, người cộng sản có học
thức và trí tuệ hiện đại, nhờ đó có niềm tin khoa học sâu sắc và triệt để đối với chủ nghĩa
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, vươn tới tầm cao tư tưởng của thời đại. Gắn bó máu thịt
với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân mình, thấu hiểu và thấu cảm cuộc sống của nhân dân,
số phận của dân tộc, ở Hồ Chí Minh, lòng yêu nước thương dân có cội nguồn từ truyền
thống đã trở thành lực đẩy mãnh liệt nhất để Người tiếp nhận những tư tưởng lớn, tiên
tiến của thời đại và đi tới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Ðặc điểm này trong hành
trình tư tưởng Hồ Chí Minh gợi ra rất nhiều điều cho các thế hệ những người cách mạng
do Người khai tâm, khai sáng, giáo dục và rèn luyện. Lô-gíc tư tưởng và lịch sử hoạt động
cách mạng Hồ Chí Minh dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, của Cách mạng
Tháng Mười và thời đại mới đã cho thấy, trong thời đại ngày nay, yêu nước thương dân
tất yếu dẫn đến sự lựa chọn con đường phát triển xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ
nghĩa. Người cộng sản càng thể hiện đúng đắn bản chất giai cấp công nhân bao nhiêu
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càng nặng lòng gắn bó và trung thành với nhân dân và dân tộc mình bấy nhiêu, bởi bản
chất và sức mạnh của giai cấp công nhân được nuôi dưỡng và phát triển từ trong ngọn
nguồn truyền thống yêu nước của dân tộc mình, giai cấp ở trong lòng dân tộc và khi giai
cấp công nhân tiếp thu được chân lý của thời đại sẽ đưa dân tộc mình tới chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản. Nhờ đó, ý thức và tình cảm dân tộc chân chính sẽ bắt gặp và
hòa quyện với chủ nghĩa quốc tế chân chính.
Những giác ngộ lý luận cùng với những trải nghiệm thực tiễn trong đấu tranh cách
mạng đã hình thành ở Hồ Chí Minh, với tư cách nhà tư tưởng và nhà hoạt động cách
mạng, những phát kiến lớn, có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định tới chiều hướng phát
triển của cách mạng nước ta. Ðó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - quy
luật phát triển của cách mạng Việt Nam. Quy luật đó đã chỉ ra con đường phát triển của
dân tộc ta trong thời hiện đại là quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tiến tới chủ nghĩa
xã hội sau khi đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. Ðiều kiện để thực hiện thắng
lợi quá trình cách mạng đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, và trước
hết phải có một đảng cách mạng, đội tiền phong của giai cấp công nhân, của dân tộc lãnh
đạo, một đảng cách mạng kiểu mới lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam hành động. Cách mạng không phải là sự nghiệp chỉ riêng những người cộng
sản thực hiện mà là sự nghiệp của nhân dân, của cả dân tộc, do đó, phải coi đoàn kết, đại
đoàn kết toàn dân tộc là một tư tưởng chiến lược, một đường lối chiến lược của cách
mạng Việt Nam, gắn liền đoàn kết toàn dân tộc với đoàn kết quốc tế, lấy đoàn kết trong
Ðảng làm nòng cốt và hạt nhân. Một kết luận quan trọng được Hồ Chí Minh rút ra và nâng
lên tầm chiến lược, thành một triết lý nhân sinh và hành động, đó là, muốn xây dựng
thành công chủ nghĩa xã hội thì phải đánh bại chủ nghĩa cá nhân. Theo lô-gíc đó, Ðảng
phải thực sự là một tổ chức cách mạng tiên tiến, có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật tự giác và
nghiêm minh, là Ðảng chiến đấu và hành động vì dân, Ðảng là đạo đức và văn minh.
Gương mẫu không chỉ là một phẩm chất mà còn là phương pháp lãnh đạo tốt nhất, có
sức thuyết phục nhân dân tốt nhất của Ðảng. Lý luận và phương pháp ấy ở tầm tư tưởng
đó chi phối phương châm ứng xử và hành động Hồ Chí Minh, nói ít làm nhiều, lời nói phải
đi đôi với việc làm, có lý có tình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân nhưng lại rất mực
quan tâm và tôn trọng từng cá nhân, biết chăm lo thực hiện những lợi ích và nhu cầu hợp
lý, chính đáng của từng người, từng chủ thể nhân cách.
Tư tưởng Hồ Chí Minh, qua những trình bày trên đây là một hệ thống chặt chẽ về lô-gíc
và thấm nhuần sâu sắc quan điểm thực tiễn, quan điểm phát triển, là tư tưởng cách tân,
hiện đại và thường xuyên đổi mới. Ðó không chỉ là đường lối chính trị chiến lược mà còn
là đạo đức và văn hóa.
Người không chỉ đưa dân tộc mình từ nô lệ tới tự do mà còn làm cho dân tộc Việt Nam
yêu quý của Người đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong trong thời đại mới.
2- Sáng tạo nổi bật của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Có thể nói, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được coi là sợi chỉ đỏ, xuyên
suốt trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Hình thành tư tưởng này để định hướng nó,
thành quan điểm và đường lối chính trị đối với Hồ Chí Minh là cả một quá trình. Người
vừa học tập và nghiên cứu lý luận, vừa tham gia các phong trào đấu tranh chính trị của
công nhân và lao động ở những nơi mà Người đã đi qua, đã trực tiếp lăn lộn và trải
nghiệm suốt mấy thập kỷ trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Bằng con
đường lao động, Người làm đủ mọi nghề, đi qua nhiều miền đất khác nhau, lại nhiều năm
ở Anh và ở Pháp, tham gia các sinh hoạt của công nhân, thợ thuyền, ở ngay trung tâm
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của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa thực dân, Người có điều kiện quan sát trực tiếp thấy
cảnh sống của những người lao động dưới ách áp bức, bóc lột tàn bạo của tư bản ở
chính quốc đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc.
Thực tiễn này rất quan trọng đối với nhận thức của Người về bản chất của chủ nghĩa tư
bản và thực dân cũng như hình thành ở Người tình hữu ái giai cấp đối với những người
cùng khổ; dù mầu da, tiếng nói khác nhau nhưng họ đều có chung một cảnh ngộ, một
thân phận nô lệ, do đó cùng có chung kẻ thù, cùng có khát vọng giải phóng để giành lấy
quyền sống trong độc lập, tự do.
Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân và định hướng đường lối chính trị giải
phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ hoạt động ở châu Âu, ở các
nước phương Tây mà Người còn hoạt động ở phương Ðông, châu Á, tìm hiểu thực tiễn
các phong trào đấu tranh ở Trung Quốc và Thái-lan.
Ðó là những cứ liệu giúp cho Người so sánh, phân tích, tìm ra những điểm tương đồng
và khác biệt trong các kết cấu kinh tế - xã hội, các mâu thuẫn giai cấp và dân tộc ở những
khu vực địa - chính trị tiêu biểu, nơi diễn ra những phân hóa và mâu thuẫn giai cấp, dân
tộc rất khác nhau giữa phương Tây và phương Ðông, giữa châu Âu tư bản chủ nghĩa với
châu Á đang còn tồn tại rất nhiều tàn tích phong kiến và đang là đối tượng khai thác, nô
dịch của chủ nghĩa thực dân.
Mối quan tâm đặc biệt nổi bật của Người là tình hình Ðông Dương, đặc biệt là Việt Nam
khi đó mất độc lập chủ quyền và đang bị chủ nghĩa thực dân đè nén, thống trị.
Do đó, đối với Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu, khảo sát thế giới bên
ngoài, khu vực và quốc tế, trước hết nhằm hướng tới giải phóng và phát triển dân tộc
mình, đặt cách mạng Việt Nam trong phong trào cách mạng thế giới, sao cho phù hợp với
trào lưu, xu thế chung của thời đại.
Vậy sáng tạo và cống hiến lịch sử của Hồ Chí Minh về tư tưởng độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội là những gì? Có thể nói tới những điểm nổi bật sau đây:
Một, nhận thức sáng tạo về chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mác - Lê-nin
Nghiên cứu các tác phẩm lý luận của Mác, Người nhận thấy một trong những ưu điểm
đặc sắc nhất của Mác và chủ nghĩa Mác là phép biện chứng. Trước hết, đó là phép biện
chứng của phát triển xã hội, là khoa học và cách mạng của sự phát triển, xóa bỏ trật tự xã
hội cũ bất công và tàn bạo, hướng tới xây dựng trật tự xã hội mới, dân chủ, công bằng và
nhân đạo, xứng đáng nhất với con người. Ðó là chủ nghĩa cộng sản. Người cũng đặc biệt
đề cao học thuyết cách mạng của Lê-nin, cả trí tuệ khoa học, tính triệt để cách mạng và
cả đạo đức, nhân cách của người sáng lập ra học thuyết Ðảng kiểu mới, lãnh đạo thành
công cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử ở thế kỷ 20, biến chủ nghĩa xã hội từ một
học thuyết lý luận thành hiện thực, thành một chế độ xã hội mới.
Như đã nói ở trên, nhà tư tưởng mác-xít sáng tạo Hồ Chí Minh đã nhìn nhận chủ nghĩa
Mác, chủ nghĩa cộng sản một cách khoa học và thấm nhuần quan điểm thực tiễn, quan
điểm lịch sử - cụ thể. Người nhận rõ, chủ nghĩa Mác là kết tinh tinh hoa trí tuệ và tư tưởng
của thời đại, của văn hóa nhân loại. Song, Người cũng đặt ra một vấn đề hết sức nghiêm
túc của nhận thức khoa học. Theo đánh giá của Người: "Mác đã xây dựng học thuyết của
mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu
Âu là gì? Ðó chưa phải là toàn thể nhân loại"(3).
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Người đặt vấn đề về sự cần thiết phải vận dụng quan điểm và phương pháp duy vật
biện chứng của chủ nghĩa Mác để xem xét sự khác nhau cơ bản giữa kết cấu kinh tế và
kết cấu xã hội - giai cấp giữa phương Tây với phương Ðông. Người cũng nêu rõ, mai đây,
khi chủ nghĩa tư bản phương Tây làm thay đổi phương Ðông thì đấu tranh giai cấp có trở
nên quyết liệt không? và Người khẳng định, đại thể là có, nếu xét gương của Nhật Bản.
Người còn giải thích rằng, thật ra là có, vì sự Tây phương hóa ngày càng tăng và tất yếu
của phương Ðông - nói cách khác, chủ nghĩa Mác sẽ còn đúng cả ở đó.
Nếu phân hóa giai cấp đã trở nên rõ rệt và đối kháng giai cấp từ sự phân hóa ấy là sâu
sắc và gay gắt (tư sản và vô sản) ở phương Tây trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa thì
ở phương Ðông và Việt Nam lại không hẳn là như vậy. Ở đây, nổi bật lên mâu thuẫn giữa
dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân xâm lược và bè lũ tay sai bán
nước và đó là mâu thuẫn chủ yếu. Do đó, ở phương Ðông, trong đó có Việt Nam đặc
trưng nổi bật và nhu cầu cấp thiết, đó là giải phóng dân tộc, là giải quyết mâu thuẫn giữa
dân tộc với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân xâm lược để giành độc lập, xóa bỏ tình
trạng thuộc địa và phụ thuộc dưới ách đô hộ, thống trị của thực dân.
Ðó là lý do giải thích vì sao, Người chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp trong dân
tộc để tạo ra sức mạnh giải phóng. Trong khi tin tưởng chắc chắn rằng, lý luận của chủ
nghĩa Mác là đúng đắn không chỉ ở phương Tây mà còn ở phương Ðông, Người còn có
dự báo đầy mẫn cảm rằng, chủ nghĩa cộng sản thích ứng dễ hơn chính trong thực tiễn
phương Ðông, châu Á và Việt Nam. Một trong những cơ sở luận chứng cho giả thuyết đó
là sức mạnh đoàn kết dân tộc, truyền thống cộng đồng đã tỏ ra rất gần gũi với bản chất
của chủ nghĩa cộng sản.
Những luận điểm nêu trên được Nguyễn Ái Quốc nói rõ vào năm 1924, khi Người đã là
một người cộng sản, hoạt động trong Ðảng Cộng sản Pháp, trong ban nghiên cứu chính
sách thuộc địa của Ðảng, đủ thấy tư chất và bản lĩnh sáng tạo của người cộng sản trẻ tuổi
với sức bứt phá của tư duy và tư tưởng vượt trước thời đại như thế nào. Sau này, Người
còn có nhiều luận điểm sáng tạo khác đối với việc nhận thức bản chất khoa học và cách
mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Có thể nêu một vài ví dụ tiêu biểu. Người nhìn nhận
chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong dòng chảy của sự tiến hóa tư tưởng, biết thâu thái tất cả
những gì tiến bộ, ưu tú, tinh hoa của tư tưởng và văn hóa nhân loại để vừa hiểu rõ sự
phong phú của tư tưởng, văn hóa nhân loại, vừa thấy sự phát triển nhảy vọt của những tư
tưởng mác-xít vốn không tách rời, không ở bên ngoài mà ở trong tổng số và tổng hợp của
toàn bộ những giá trị tinh hoa đó. Chẳng thế mà, Người có thể tin theo Mác - Lê-nin
nhưng vẫn hết sức trân trọng tư tưởng từ bi, bác ái của đạo Phật, khoan dung văn hóa
cao cả của chúa Jê-su, tinh thần thực tiễn trong Tam dân chủ nghĩa của Tôn Trung Sơn.
Rõ ràng, Hồ Chí Minh là nhà mác-xít không biệt phái, giáo điều, biết tiếp nhận văn hóa để
nắm lấy tinh thần và phương pháp của chủ nghĩa
Mác - Lê-nin. Với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lê-nin không chỉ là khoa học và cách
mạng mà còn là đạo đức và văn hóa. Người đã từng chỉ rõ, đọc hàng trăm, hàng nghìn
quyển sách Mác - Lê-nin mà ăn ở với nhau không có tình có nghĩa thì làm sao gọi là hiểu
chủ nghĩa Mác - Lê-nin được. Người cũng là nhà tư tưởng mác-xít nổi bật nhất khi tiếp
cận chủ nghĩa xã hội, chính trị của giai cấp công nhân và bản chất của Ðảng cộng sản từ
góc độ đạo đức học và văn hóa đạo đức. Người nói, chủ nghĩa xã hội đối lập với chủ
nghĩa cá nhân, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đối lập với tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, chính
trị cốt ở đoàn kết và thanh khiết, Ðảng là đạo đức, là văn minh.
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Chân lý - một vấn đề của nhận thức luận khoa học, được Hồ Chí Minh mở rộng sang
bình diện đạo đức học. Cái gì tốt cho dân, có lợi cho dân, cái đó là chân lý. Phục vụ nhân
dân, làm công bộc trung thành và tận tụy của dân là phục tùng chân lý cao nhất, là lựa
chọn một lẽ sống cao thượng nhất.
Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Người đặc biệt chú trọng yêu cầu sáng tạo, không
máy móc rập khuôn, muốn vậy, phải hiểu rõ hoàn cảnh, những điều kiện lịch sử cụ thể và
đặc điểm của từng quốc gia, dân tộc. Người căn dặn chúng ta phải chú ý học tập kinh
nghiệm của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em nhưng không được sao chép mà
phải có tinh thần độc lập tự chủ. Người nói rõ, ta và Liên Xô rất khác nhau về trình độ phát
triển, về lịch sử và văn hóa. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm khác với
Liên Xô, vẫn là người mác-xít.
Nhận thức đúng đắn, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn
cảnh, điều kiện lịch sử đặc thù của Việt Nam là điểm xuất phát và thực tiễn, về ý thức hệ
của Hồ Chí Minh. Ðó chẳng những là cơ sở để có những phát kiến sáng tạo, những cống
hiến của Hồ Chí Minh về tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà còn là sự cống
hiến đặc sắc của Người góp phần làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kho tàng lý
luận cách mạng thế giới.
Hai, vạch trần bản chất của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, thực dân và
khẳng định tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phải phối hợp
chặt chẽ với cách mạng vô sản ở chính quốc; cách mạng giải phóng dân tộc ở
thuộc địa có tính độc lập, tự chủ và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng
vô sản ở chính quốc.
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người đã viết tác phẩm lý luận mác-xít "Bản án chế
độ thực dân Pháp" rất nổi tiếng vào năm 1925. Tác phẩm này là sự tổng kết lịch sử, một
cáo trạng đối với chủ nghĩa thực dân, để sau đó 20 năm, vào năm 1945, Người viết
"Tuyên ngôn độc lập", khai sinh chế độ dân chủ cộng hòa của nước Việt Nam độc lập,
đồng thời là sự cáo chung chế độ thực dân ở Việt Nam sau hơn 80 năm tồn tại của nó.
Trong phân tích của Người: "Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào
giai cấp vô sản ở chính quốc và một vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa.
Nếu người ta muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta
chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp
tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra"(4).
Cũng như vậy, cách mạng phải có sự phối hợp ở cả chính quốc và thuộc địa, giống
như một con chim hai cánh, một cánh vỗ ở thuộc địa, một cánh vỗ ở chính quốc. Sự diễn
đạt cụ thể và giản dị trên đây đã hàm chứa tư tưởng về tính triệt để của cách mạng chống
chủ nghĩa tư bản, thực dân và tính tất yếu của sự phối hợp phong trào cách mạng ở các
nước thuộc địa, phụ thuộc và ở các nước tư bản chủ nghĩa. Ðó là biểu hiện lập trường
cách mạng triệt để và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trên toàn thế giới.
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận rõ, đối với những người lao động và vô sản ở
khắp mọi nơi, dù mầu da có khác nhau nhưng họ đều có chung một kẻ thù và cũng có
chung một mục tiêu tranh đấu.
Ðế quốc thực dân, ở đâu đâu cũng là ác quỷ, phải đánh đổ nó đi. Còn anh em vô sản ở
đâu đâu cũng là bạn bè, anh em, đồng chí của nhau.
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"Trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà
cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản"(5).
Người đề cập tới tình hình Ðông Dương và những cơ sở cho sự chín muồi cách mạng
ở đó. Ðó vừa là những khẳng định khoa học, vừa là những dự báo chính trị mẫn cảm.
Người đã từng viết: "Người Ðông Dương không chết, người Ðông Dương vẫn sống, sống
mãi mãi. Sự đầu độc có hệ thống của bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức sống,
càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người Ðông Dương. Luồng gió từ
nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng hoặc từ Ấn Ðộ chiến đấu đang thổi đến
giải độc cho người Ðông Dương"(6). Theo đánh giá của Người: "Ðằng sau sự phục tùng
tiêu cực, người Ðông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ
một cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy cho thời cơ
đó mau đến. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: chủ nghĩa xã hội chỉ
còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi" (7). Cho đến khi,
Luận cương Lê-nin được Người hấp thụ như tìm thấy cẩm nang, Người đã xác định rõ
ràng con đường giải phóng dân tộc là con đường cách mạng vô sản, có thể giành được
thắng lợi trước, nếu biết dựa trên nội lực của chính dân tộc mình.
Ba, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã giải quyết thành công mối quan hệ giữa
dân tộc với giai cấp, giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp trên lập trường
giai cấp công nhân.
Nhiều luận điểm cho thấy tính hệ thống và sự nhất quán của Hồ Chí Minh về vấn đề
độc lập dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
Thời đại đã hé mở, đã chỉ ra cách thức giải quyết vấn đề đó. Ðó chính là giai cấp công
nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của nó.
Cái mới và bản lĩnh sáng tạo của Hồ Chí Minh là ở chỗ:
- Không tách rời giai cấp khỏi dân tộc. Nếu không giành được độc lập chủ quyền cho
dân tộc thì chẳng những dân tộc vẫn mãi mãi trong vòng nô lệ mà giai cấp cũng không
thoát khỏi tình cảnh nô lệ và bị giam hãm trong kiếp ngựa trâu. Số phận dân tộc và giai
cấp gắn liền với nhau.
- Giải phóng dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân, đứng vững trên nền tảng ý
thức hệ của giai cấp công nhân, vượt qua ý thức hệ phong kiến đã lỗi thời và cũng vượt
qua những hạn chế của ý thức hệ tư sản. Giải quyết vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc
trên lập trường giai cấp công nhân, theo ý thức hệ của giai cấp công nhân nên cách mạng
giải phóng dân tộc với mục tiêu giành độc lập dân tộc phải do giai cấp công nhân và đội
tiên phong của nó là Ðảng Cộng sản lãnh đạo.
Cũng do đó, con đường tiến lên của dân tộc và của xã hội Việt Nam chỉ có thể là con
đường xã hội chủ nghĩa, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội bằng cách quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh đã mở ra con đường phát triển tốt đẹp nhất cho dân tộc
Việt Nam: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đặt nền móng lý
luận cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, đã chấm dứt cuộc khủng hoảng triền
miên từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 về đường lối cứu nước, đường lối phát triển ở
nước ta, đã tìm thấy con đường phát triển đúng đắn, hợp lý, có triển vọng nhất, phù hợp
với trào lưu tiến hóa chung của nhân loại và xu thế phát triển của thời đại.
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Bốn, nhờ có lý luận và phương pháp cách mạng đúng đắn, Hồ Chí Minh đã cùng
với Ðảng, lãnh đạo nhân dân và dân tộc ta đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và
mới, đưa dân tộc ta vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong của thế giới, đã xây dựng
chủ nghĩa xã hội phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của nước ta.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội có những sáng tạo đặc sắc, có giá trị và ý
nghĩa hiện đại, không chỉ với nước ta mà còn đối với các nước xã hội chủ nghĩa khác
trong loại hình "phát triển rút ngắn" và "quá độ gián tiếp", bỏ qua chế độ tư bản chủ
nghĩa, thực hiện từng bước từ dân chủ nhân dân tới chủ nghĩa xã hội.
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, có không ít những luận điểm sâu sắc, làm rõ câu
trả lời đối với những câu hỏi lớn của thời đại đặt ra: chủ nghĩa xã hội là gì? Và xây dựng
chủ nghĩa xã hội như thế nào? Có cả một hệ vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội từ bản
chất, mục tiêu, đặc trưng, con đường, phương thức, mô hình và bước đi cũng như giải
pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong sự kết hợp giữa tính phổ biến với tính đặc thù, tính
giai cấp - dân tộc - nhân dân với tính thời đại và tính nhân loại trong thế giới đương đại
ngày nay.
Hồ Chí Minh, như đã nói, đã bổ sung và phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học
của chủ nghĩa Mác một cách tiếp cận cũng đồng thời là quan niệm về chủ nghĩa xã hội.
Ðó là tiếp cận đạo đức học. Người đã dự cảm từ rất sớm một vấn đề, mà ngày nay ta
càng thấy rõ tính hệ trọng đối với sự phát triển của 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" (8).
Cũng như vậy, không đảm bảo thực hành dân chủ rộng rãi thì không thể chống được
quan liêu, lãng phí, tham ô, tham nhũng. Chủ nghĩa xã hội là đối lập với chủ nghĩa cá
nhân. Thành bại của chủ nghĩa xã hội tùy thuộc vào việc những người xây dựng chủ
nghĩa xã hội, nhất là đội ngũ tiên phong có đủ dũng khí và quyết tâm để đánh thắng thứ
"giặc nội xâm" mà Người coi là kẻ thù nguy hiểm nhất hay không? Do đó, chủ nghĩa xã hội
không chỉ là kinh tế - một nền kinh tế phồn vinh, giàu có, một thể chế chính trị dân chủ pháp quyền, đảm bảo quyền làm chủ thực chất của nhân dân, một xã hội công bằng, bình
đẳng cho sự phát triển hài hòa cá nhân và cộng đồng, mà còn là một nền tảng đạo đức
trong sạch, thấm sâu vào các quan hệ xã hội, là một hệ giá trị văn hóa, kết hợp được
truyền thống, bản sắc dân tộc với những tinh hoa của thời đại vì độc lập - tự do - hạnh
phúc cho mọi con người, mọi dân tộc. Sự sâu sắc và tinh tế văn hóa, đặc biệt là văn hóa
đạo đức của Hồ Chí Minh là ở chỗ, Người khẳng định một nhiệm vụ chiến lược trong tiến
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là nhiệm vụ "trồng người", đào tạo, giáo dục, rèn
luyện cán bộ, coi đó là công việc gốc của Ðảng, và thực hành đạo đức cách mạng được
Người quan tâm suốt đời như một chiến lược, cả tư tưởng lẫn hành động. Chiến lược đó
là cốt lõi của chiến lược con người, chiến lược xây dựng, phát triển, đồng thời là chiến
lược bảo vệ chủ nghĩa xã hội, làm cho cách mạng, Ðảng cách mạng, người cách mạng có
sức mạnh tự bảo vệ.
Người chỉ rõ, bản chất sâu xa và tính ưu việt nổi bật của chủ nghĩa xã hội là thực hiện
và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Người khẳng định, không gì quý bằng dân, không gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết
của nhân dân, và dân chủ là quý báu nhất trên đời của dân. Là chủ thể gốc của mọi quyền
lực, nhân dân phải là chủ sở hữu của dân chủ, phải là chủ xã hội, chủ Nhà nước, giám sát
được Nhà nước của mình. Người còn nhấn mạnh, thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc
chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Vậy là, Người đã thấy vai trò động lực
của dân chủ đối với tiến bộ và phát triển, đối với chủ nghĩa xã hội.
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Lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh thấm nhuần sâu sắc không chỉ tính
khoa học và cách mạng mà còn là đạo đức, là văn hóa, tức là nhân văn. Người từng nói:
"chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học, chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô
tận..."(9). Phải xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa sao cho đời sống vật chất ngày càng tăng,
đời sống tinh thần ngày càng tốt, xã hội ngày càng tiến bộ văn minh. Tất cả đều nhằm vào
hạnh phúc của nhân dân. "Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự
do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì"(10).
Mấu chốt của xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh là phải dựa vào dân, đem
tài dân, sức dân để mưu cầu hạnh phúc cho dân. Việc gì có lợi cho dân phải quyết làm
cho bằng được. Việc gì có hại tới dân phải quyết tránh cho bằng được.
Quyền làm chủ của dân, hạnh phúc của dân, sự phát triển tự do, dân chủ, công bằng
trong xã hội - đó là những giá trị đảm bảo cho chế độ phát triển bền vững và chủ nghĩa xã
hội thực sự là một xã hội văn hóa cao, trong đó, con người là con người xã hội chủ nghĩa,
nhân dân làm chủ, dân tộc trở thành một dân tộc thông thái.
Năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thể
hiện một quan hệ biện chứng, thấm nhuần sâu sắc quan điểm thực tiễn - phát triển
và đổi mới.
Những luận giải cô đọng, hàm xúc của Hồ Chí Minh cho thấy, độc lập dân tộc là tiền đề,
là điều kiện của chủ nghĩa xã hội, đó là nền tảng chính trị, là cơ sở dân tộc của chủ nghĩa
xã hội. Theo đó, chủ nghĩa xã hội sinh thành, phát triển và hoàn thiện là đảm bảo thực
chất, đầy đủ và bền vững nhất của độc lập dân tộc. Ðó cũng là thước đo dân chủ và tự do
của phát triển xã hội, một xã hội văn minh, hiện đại mà lịch sử tìm thấy sự biểu hiện tốt
nhất ở chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội, đó cũng chính là cách thức tổ chức xã hội tốt
nhất (tối ưu) để làm cho Tổ quốc, đất nước, quốc gia - dân tộc trường tồn, con người cá
nhân và cộng đồng xã hội được phát triển tự do, toàn diện mọi khả năng sáng tạo, được
thụ hưởng hạnh phúc vật chất, tinh thần trong một môi trường lành mạnh, tốt đẹp nhất. Ðó
cũng chính là hàm ý sâu xa trong một chân lý lớn mà Hồ Chí Minh nêu ra: "Không có gì
quý hơn độc lập tự do". Giá trị ấy cũng chính là chủ nghĩa xã hội, một chủ nghĩa xã hội
phát triển thông qua đổi mới, sáng tạo và hiện đại hóa.
---------(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, H. 2009, tập 4, tr. 161.
(2) Võ Nguyên Giáp, (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, NXB CTQG. H
1997,
tr. 231-232.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB CTQG, H. 1995, Tập 1, tr. 465.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 1, tr. 298.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 1, tr. 266.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 1, tr. 28.
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 1, tr. 28.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, NXB CTQG, H. 2009, tr. 291.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr. 131.
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr. 56.
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ồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Đảng ta đã làm rạng danh non sông
đất nước ta trong thế kỷ 20, thiên tài của Người thể hiện trên nhiều mặt chính trị,
quân sự, ngoại giao. Trong bài viết này, tôi xin góp đôi điều suy ngẫm về tư tưởng
Hồ Chí Minh trong việc đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
Với tấm lòng “chỉ có một sự ham muốn, ham
muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn
độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”,
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ ngày từ khi nước nhà mới
giành được độc lập tháng 9-1945: “Chúng ta cần
phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho
chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước
khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết
đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất
nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay
không..., chính là nhờ một phần lớn ở công học
tập của các em”.
Với tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh đã nhận
thấy mối quan hệ biện chứng và vai trò cấp thiết của nhân tài trong sự nghiệp kháng chiến
kiến quốc. Chỉ hai tháng sau ngày độc lập, ngày 14-11-1945, Người viết trên báo Cứu
quốc: “Nay muốn giữ cững nền độc lập thì chúng ta phải đem hết lòng hăng hái đó vào
con đường kiến quốc. Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì
kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có chắc chắn thành công, kháng chiến mới mau
thắng lợi. Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu
cúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển
càng thêm nhiều.”
Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ, đội ngũ nhân tài cần thiết cho sự nghiệp này phài rất toàn
diện, trên mọi lĩnh vực của đời sống:
“Chúng ta cần nhất bây giờ là:
Kiến thiết ngoại giao
Kiến thiết kinh tế
Kiến thiết quân sự
Kiến thiết giáo dục”.
Và với tấm lòng thiết tha, thật sự cầu hiền, Người kêu gọi và khẳng định trách nhiệm
của Chính phủ: “Chúng tôi mong rằng đồng bào ta ai có tài năng và sáng kiến về những
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công việc đó, lại sẵn lòng hăng hái giúp ích nước nhà thì xin gửi kế hoạch rõ ràng cho
Chính phủ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ lưỡng có thể thực hành
được thì sẽ thực hiện ngay”.
Không chỉ nêu chủ trương, mà cách làm của Bác cũng rất cụ thể, nghiêm túc và đầy
trách nhiệm. Sau một năm, kiểm điểm việc đã làm Người lại viết công khai trên báo Cứu
quốc ngày 20 -11- 1946:
“Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe
không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm
đó tôi xin thừa nhận.
Nay muốn sửa đổi điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập
tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì
phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết.
Báo cáo phải nói rõ: tên tuổi, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người
đó.
Hạn trong một tháng, các cơ quan địa phương phải báo cáo cho đủ”.
Có thể thấy, điểm nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân tài là tấm lòng thiết tha,
thật sự cầu hiền cùng với cách làm cụ thể, công khai. Nhờ đó , Hồ Chí Minh đã quy tụ, tập
hợp được những người có đức có tài cùng tham gia gánh vác công việc chung vì nước
như các vị nhân sĩ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố,...các trí thức tiêu biểu của thời kỳ
này cả ở trong nước và ngoài nước như các ông Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu,
Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ,...Về với Bác. mọ
người đều tận tâm, tận lực cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp kháng chiến kiến quốc,
sống cần kiệm liên chính, chí công vô tư và đã thực sự trở thành những nhân tài, là
những tấm gương sáng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng chế độ mới.
Để có được đội ngũ nhân lực, nhân tài, chúng ta phải xây dựng, đào tạo. Trong bài
“Đảng Lao động Việt Nam với lao động trí óc” viết ngày 1-5- 1951, Hồ Chí Minh khẳng
định: “Lao động trí óc cần được khuyến khích giúp đỡ, phát triển tài năng...”. “Ngày nay,
chúng ta phải làm hai việc nhằm một mục đích: Một là đào tạo những trí thức mới trong
công nông. Hai là cải tạo những trí thức hiện có”. Nói Chuyện với học sinh Trung học Hà
Nội ngay sau ngày hoà bình lập lại, Người nhấn mạnh nhiệm vụ của người hoch là: “Học
để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức là để làm
trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà. Học phải đi đôi với hành”. Sau này, trong bài nói
tại Đại hội Hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai ngày 7-5-1958, Người yêu thêm hai cái yêu
nữa là “Yêu CHXH và yêu kỷ luật” và nhấn mạnh “cần có lao động, lao động trí óc và lao
động chân tay; lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động”.
Để làm được việc đó, Hồ Chí Minh đã nêu: “trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người
thầy học là: Chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành gười công dân tốt, người lao
động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”. Người yêu cầu các nhà
trường của ta “phải ra sức tẩy sạch những ảnh hưởngn giáo dục nô dịch của thực dân
còn sót lại như: Thái độ thờ ơ đối với xã hội , xa rời đời sống lao động và đấu tranh của
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nhân dân; học để lấy bằng cấp, dạy theo lối nhồi sọ,..Mỗi một cấp giáo dục cần nhận rõ
nhiệm vụ của mình trong lúc này:
- Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa
học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn của nước ta, để thiết thực giúp ích
cho công cuộc xây dựng nước nhà.
- Trung học thì cần đảm bảo cho học trò những trí thức phổ thông chắc chắn, thiết thực,
thích hợp với nhu cầu và tiền đồ xây dựng nước nhà, bỏ những phần nào không cần thiết
cho đời sống thực tế...”.
Trong bức thư cuối cùng gửi cho nhành giáo dục tháng 10 năm 1968, người lại viết:
“Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục
chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên
môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề cho cách mạng nước ta đề ra và trong một thời
gian không xa, đạt được những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”.
Tầm nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh còn được thể hiện rõ trong việc ngay khi cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp (và sau này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước) đang trong giai đoạn gay go, quyết liệt nhất nhưng dưới sự lãnh đạo của Bác, Đảng
và Chính phủ ta đã chủ trương cử những thanh niên ưu tú nhất ra nước ngoài học tập để
chuẩn bị cho công cuộc kiến thiết, xây dựng lại đất nước sau ngày thắng lợi. Để đảm bảo
đủ số nhân lực cho nhu cầu kiến thiết đất nước, Người nói:
“Trong việc kiến thiết nước nhà về mọi mặt, ta thiếu rất nhiều cán bộ như kỹ sư, chuyên
gia, thợ lành nghề, thầy dạy học, ...Vì vậy, ta phải phát triển mạnh đại học và chuyên
nghiệp. Muốn phát triển đại học và chuyên nghiệp, phải chú trọng cấp 2, cấp 1 và cấp vỡ
lòng”. Và “Dạy và học cần phải theo nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước. Thầy dạy tốt, trò
học tốt, cung cấp đủ cán bộ cho nông nghiệp, công nghiệp, cho các ngành kinh tế và văn
hoá. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các thầy giáo và cô giáo”.
Điều gây xúc động lòng người là ngay trước lúc đi xa, trong “Di chúc” khi dặn dò bao
việc lớn. Bác vẫn không quên những chiến sĩ trẻ tuổi trong lực lượng vũ trang và thanh
niên xung phong. Người yêu cầu: “Đảng và Chính phủ cần chọn một số ưu tú nhất, cho
các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để đào tạo thành những cán bộ và công
nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ
lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.
Như vậy, tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh trong đào tạo nhân lực là phải bám sát
nhiệm vụ chính trị của đất nước để đào tạo những người lao động, lao động chân tay và
lao động trí óc, có lập trường chính trị, đạo đức tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và có kỷ
luật để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, phục vụ nhân dân.
Nhân ngày sinh của Bác năm nay, xin nhắc lại đôi điều về tư tưởng của Người để
chúng ta có dịp ôn lại, suy ngẫm và vận dụng tốt vào hoàn cảnh hiện nay, phục vụ đắc lực
cho sự nghiệp xây dựng đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh”.
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“Bác ơi tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người”
ó là Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta - Người đã dành trọn cuộc đời và
tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Người tuy đã đi xa, nhưng hình ảnh, tấm gương, đạo đức của Người luôn sống
mãi trong trái tim nhân loại, các thế hệ người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Cả cuộc
đời của Người: “… Chỉ một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước nhà
được độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai
cũng được học hành”.
Ngay từ thuở thiếu thời,
sống trong chế độ thực dân
phong kiến và chứng kiến
cảnh nước mất, nhà tan, dân
ta làm nô lệ cơ cực, tủi nhục;
với lòng yêu nước thương
dân nồng nàn, với mong
muốn dân tộc được độc lập,
tự do, kế tiếp những sỹ phu
yêu nước trước đó Người đã
chọn cho mình một con
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cháu thiếu nhi
đường cách mạng giải phóng
(Ảnh chụp năm 1955).
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi ách lầm than. Trên con đường
cách mạng ấy, Người đã chấp nhận mọi sự hy sinh, gian khổ, bôn ba khắp các quốc gia
trên thế giới để tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi, cuối cùng Người đã đến với chủ nghĩa
Mác - Lênin, một con đường cách mạng đúng đắn và chính Người là hạt nhân nòng cốt, tổ
chức, xây dựng, sáng lập ra chính đảng đó là Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay. Người
đã cùng với tổ chức đảng sáng suốt đề ra chính cương, sách lược, vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân, tinh thần yêu nước, ý thức giải
phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này
đến thắng lợi khác.
Và đúng như mong muốn của Người, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành
công, là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước
ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế
độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ
của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một
nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa
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phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở
thành một Đảng cầm quyền và sau đó đã lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước đưa đất nước ta vào một kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục đích dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng và văn minh.
Nói về Bác Hồ, chúng ta phải khẳng định trong mọi hoàn cảnh, Người luôn tin tưởng
tuyệt đối và hết lòng phục vụ nhân dân vì Người tin vào sức mạnh nhân dân và kính trọng
nhân dân. Người khẳng định rằng: “Nước ta là nước dân chủ”, vì vậy: “Bao nhiêu lợi ích
đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách
nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ
xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra”. Từ nhận thức sâu sắc rằng, nếu nước nhà
được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có
nghĩa lý gì, nên Người luôn chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần
phục vụ nhân dân, có trách nhiệm với dân, phấn đấu chăm lo, cải thiện đời sống vật chất,
tinh thần của nhân dân. Người luôn dạy đội ngũ cán bộ phải là “người đầy tớ trung thành”
của nhân dân; luôn gần dân, hiểu tâm lý, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; thường
xuyên lắng nghe ý kiến của dân, không được lên mặt “quan cách mạng”, cậy quyền, cậy
thế, đè đầu, cưỡi cổ dân. Người cho rằng, Chủ tịch nước là công việc của “người lính
vâng mệnh lệnh quốc dân ra trận”. Bởi vậy, mặc dù bận trăm công, ngàn việc, nhưng mỗi
khi nhận được thư, quà chúc mừng của nhân dân, Người đều tự tay viết thư trả lời, cám
ơn một cách thân tình, chu đáo. Việc làm đó là tấm gương ứng xử văn hóa là bài học về
sự khiêm nhường và kính trọng đối với nhân dân để các thế hệ cán bộ, nhất là cán bộ
lãnh đạo các cấp học tập và noi theo. Cả cuộc đời Người là tấm gương thật độc đáo về
đạo đức làm người, đạo đức cách mạng.
Bác Hồ còn là tấm gương trong cuộc sống công tác và trong đời sống sinh hoạt cá
nhân hàng ngày, đó là sự thể hiện toàn vẹn đạo đức trong sáng: “Cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư”. Người luôn coi khinh mọi sự xa hoa, không ưa chuộng nghi thức trang
trọng, luôn giữ nếp sống giản dị và đức khiêm tốn nhưng toát lên một cốt cách cao
thượng, vĩ đại; không sùng bái cá nhân, mà luôn luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Biết về Bác, thăm quê hương Bác, thăm ngôi nhà
Bác đã từng sinh sống, qua các khu di tích được nghe kể về Bác, thấy được sự giản dị,
nghe được tấm lòng vì dân, vì nước của Bác, chúng ta càng kính trọng Bác nhiều hơn và
càng hiểu sâu sắc hơn vì sao trong mỗi gia đình, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính
trị - xã hội đều treo ảnh và phụng thờ Bác nơi trang trọng nhất và gọi Bác với cái tên gần
gũi nhất là Bác Hồ.
Trong quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, với bản lĩnh của một đảng cách
mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, dưới sự lãnh
đạo của Bác Hồ, Đảng ta luôn xứng đáng là một đảng “đạo đức và văn minh”; mỗi đảng
viên luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó với
nhân dân, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.
Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Bác Hồ đã sớm đặt vấn đề mở rộng quan hệ của Việt
Nam với các quốc gia trên thế giới. Bác xác định việc thiết lập các mối quan hệ hòa bình,
hữu nghị, hợp tác với nhân dân lao động các nước trên thế giới có ý nghĩa quan trọng đối
với cách mạng Việt Nam. Vì theo Người, các dân tộc thuộc địa phải thiết lập với nhau mới
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có khả năng để tiêu diệt kẻ đang nô dịch họ. Khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác
Hồ đã nghĩ ngay đến việc hợp tác với các nước trên thế giới, mở rộng quan hệ quốc tế.
Người cho rằng, mọi thành tựu khoa học - kỹ thuật và mọi nguồn lực kinh tế - văn hóa
được tạo ra đều là tài sản chung của toàn nhân loại. Chủ nghĩa xã hội có xây dựng thành
công, trước hết, phải biết kế thừa và phát triển những thành tựu kinh tế, khoa học - kỹ
thuật, văn hóa của nhân loại. Cho nên, Người khẳng định: Chính sách đối ngoại của Việt
Nam là “làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai” và “trong
quan hệ đối với các nước khác, chính sách của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là rõ
ràng và trong sáng”, đó là một chính sách hòa bình và quan hệ tốt.
Khi nói đến Việt Nam, bạn bè khắp năm châu đều biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói và
nghĩ về Người bằng tấm lòng tôn trọng và khâm phục, hình ảnh của Bác trong họ là hiện
thân của một dân tộc anh hùng, yêu chuộng hòa bình, không chịu khuất phục bất cứ một
kẻ thù nào và luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng, vun đắp cho một tương lai tươi sáng, mở
rộng những mối quan hệ đối ngoại quốc tế sâu sắc. Nhân dân yêu chuộng hòa bình, các
quốc gia trên thế giới biết đến Người với lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ sâu sắc, có rất
nhiều quốc gia đã đặt đài tưởng niệm Hồ Chí Minh tại đất nước của mình như: Cu Ba,
Nga, Trung Quốc…
Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ là tài sản vô giá của dân tộc Việt
Nam, đã và đang được tiếp tục nghiên cứu, khai thác, nhằm phát hiện, tôn vinh những giá
trị văn hóa, tư tưởng của Người để làm nền tảng cho công cuộc bảo vệ và xây dựng cuộc
sống mới hôm nay. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch,
người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và
non sông đất nước ta”, Người sẽ sống mãi và đồng hành cùng dân tộc trên con đường
“xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tuy không được may mắn gặp Bác Hồ, nhưng khi được
viếng thăm Bác, nghe kể về Bác càng nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương, đạo đức của
Bác và cảm nhận Bác thật gần gũi như chính người thân, máu thịt của mình. Cũng chính
vì lẽ đó mà hôm nay thế hệ trẻ Việt Nam, những cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, những nhà
khoa học,… những công dân của nước Việt đã và đang không ngừng phấn đấu thực hiện
thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; đang “tận trung với nước, tận hiếu
với dân”, nỗ lực học tập, lao động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ
chuyên môn, nhanh chóng tiếp thu những kiến thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, kịp
thời đổi mới, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm lao động theo mục tiêu xây dựng
con người mới xã hội chủ nghĩa của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang
quyết tâm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xứng
đáng là người dân nước Việt, xứng đáng với công đức của Bác Hồ và những hy sinh của
các thế hệ đi trước cho nền hòa bình, độc lập ngày hôm nay.
Để tỏ lòng biết ơn và kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, 44 năm qua và đặc biệt trong
những ngày tháng 5 lịch sử kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác, đồng bào ta ở khắp mọi
miền của Tổ quốc cùng những vị khách nước ngoài đã tụ hội về Quảng trường Ba Đình Hà Nội, trang nghiêm và thành kính vào Lăng viếng Bác. Bác là Hồ Chí Minh, Bác sống
mãi trong lòng chúng ta ./.
Nguyễn Quang Ngọc // https://www.bqllang.gov.vn
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gười đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân
loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam
chúng ta và bạn bè quốc tế.
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã có một cuộc sống vô
cùng ý nghĩa đối với dân tộc và nhân loại. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước,
tại làng Hoàng Trù, Nam Đàn, Nghệ An. Bác đã làm rạng danh quê hương, rạng danh dân
tộc và đưa Việt Nam trở thành nước độc lập, tự do.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong
trào cộng sản và công nhân quốc tế
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã
gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách
mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Chủ tịch Hồ Chí Minh
là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ
nghĩa quốc tế vô sản. Người đã hết lòng, hết sức xây dựng sự đoàn kết nhất trí giữa các
Đảng Cộng sản anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản
trong sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, kiên cường, trong sáng,
suốt đời chiến đấu cho hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến bộ xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh
nhân văn hóa thế giới
Sự tôn vinh của UNESCO đã
khẳng định những đóng góp to
lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho
dân tộc Việt Nam và thế giới. Văn
hóa Hồ Chí Minh là sự kết tinh
tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh
hoa văn hóa nhân loại, đồng thời
Người không ngừng sáng tạo văn
hóa. Sự nghiệp văn hóa lớn nhất,
quan trọng nhất của Hồ Chí Minh
là đã tìm được con đường cứu
nước đúng đắn và lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành
độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Sự nghiệp giải phóng dân tộc do
Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đem lại địa vị xứng đáng cho văn hóa dân tộc Việt Nam. Không
chỉ vậy, sự nghiệp này còn có ý nghĩa to lớn đối với nền văn hóa thế giới, đã chỉ ra cho
nhân dân các nước thuộc địa con đường đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập,
tự do cho đất nước mình, từ đó góp phần vào việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới.
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Một con người – Một cuộc đời –
Một dân tộc
Nói đến Việt Nam, bè bạn quốc tế
đều biết đến Chủ tịch Hồ Chí Mình, nói
về Người bằng tình cảm tôn trọng và
khâm phục. Từ lâu hình ảnh của Người
trong con mắt họ đã là hình ảnh của
một Việt Nam thu nhỏ – một dân tộc
anh hùng, mà ở đó con người thật hiền
hoà, chịu thương chịu khó trong lao
động sản xuất, nhưng cũng vô cũng
dũng cảm, kiên gan trong đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho chính mình. Cuộc đời hoạt
động cách mạng, hiến dâng đời mình cho lý tưởng cách mạng đã phác hoạ cả một giai
đoạn lịch sử của một dân tộc từ bùn đen nô lệ vùng lên giành lại tự do, làm gương sáng
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Người là kết
tinh của dân tộc, là đại diện tiêu biểu nhất cho một dân tộc, là người con, người cha của
một dân tộc anh hùng, kiên trung.
Một con người – Muôn vàn tình yêu thương
Cả cuộc đời, Bác đã dành trọn tình yêu thương của mình cho đồng loại, cho dân tộc.
Đó là một thứ tình cảm được thể hiện bằng chính những cử chỉ nhỏ nhất đến những hi
sinh cao cả nhất. Người dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt của mình cho các
em nhỏ, các cụ già, những người tàn tật. Đúng vậy, có ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí
Minh, và cũng chẳng có ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng. Sự quan tâm,
chăm sóc của Bác không phải bột phát, nó cứ thường xuyên, tự nhiên như chính một
thành tố cố hữu tạo nên tính cách một con người. Ở Bác có cả một biển cả tình yêu bao la
không bao giờ cạn.
Một con người – Một tư tưởng lớn
Chất giản dị trong bộ quần áo nâu,
đôi dép cao su đã làm nên một anh
hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế
giới, một nhà tư tưởng lớn. Cả thế giới
biết đến điều đó, và chúng ta thấy tự
hào về điều đó. Sự vận dụng các lý
luận cách mạng của Chủ nghĩa MácLênin một cách linh hoạt, sáng tạo và
thực tiễn cách mạng Việt Nam; sự khéo
léo trong kết hợp sức mạnh các bộ
phận dân tộc, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sự khéo léo, có tầm nhìn xa trong
giải quyết các mối quan hệ quốc tế, mối quan hệ với các nước láng giềng,... tất cả những
cái đó được hội tụ trong con người Hồ Chí Minh.
Thúy Hạnh // https://yersin.edu.vn
Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

hấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân
tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết,
đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch
bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó
là một truyền thống quý báu của ta".
LÒNG
YÊU
NƯỚC
LÀ
TRUYỀN THỐNG QUÝ BÁU
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra
và lớn lên khi đất nước đang đắm
chìm trong đêm dài nô lệ. Yêu
nước, thương dân, Nguyễn Tất
Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí
Minh đã rời Tổ quốc ra đi tìm
đường cứu nước, cứu dân. Sức
mạnh truyền thống yêu nước đã
hun đúc quyết tâm cứu nước, cứu
dân và thôi thúc Người bôn ba
tìm đường giải phóng đất nước;
cũng chính là cơ sở dẫn Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với con đường cứu
nước trong thời đại mới: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào
khác là con đường cách mạng vô sản”... Sau này, trong bài viết Con đường dẫn tôi đến
chủ nghĩa Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu
nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ
ba"…Từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi từ biệt chúng ta trở về với thế giới
người hiền, Người luôn khát khao và phấn đấu cho mục tiêu giải phóng dân tộc, giải
phóng xã hội và giải phóng con người; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân
chủ và giàu mạnh, nhân dân Việt Nam được ấm no, tự do và hạnh phúc. Cuộc đời cách
mạng đầy gian truân song rất đỗi vinh quang của Người xuất phát từ lòng yêu nước,
thương dân và cũng vì nước vì dân mà tận tâm, tận lực phấn đấu.
Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân
tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm
bọc, che chở và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại thiên tai, địch họa và cả dịch bệnh, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một
truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần
ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự
nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” và "chủ nghĩa
dân tộc là động lực lớn của đất nước". Trong tất cả những con dân đất Việt đó, chỉ “trừ
một bọn rất ít đại Việt gian, đồng bào ta ai cũng có lòng yêu nước” …
Vì thế, trên những chặng đường cách mạng, Người luôn khơi dậy và phát huy nguồn
sức mạnh của lòng yêu nước đó để lãnh đạo nhân dân ta từng bước giành thắng lợi trong
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không phải ngẫu
nhiên, vấn đề tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
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lại được ghi rõ: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh
niên, Tân Việt, v.v.) để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung
tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản c.m thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm
cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản c.m (Đảng Lập hiến,v.v.) thì phải
đánh đổ”; đồng thời, nhấn mạnh “trong cuộc cách mạng tư sản dân quyền, vô sản giai cấp
và nông dân là hai động lực chánh, nhưng vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì cách mạng
mới thắng lợi được”. Sau đó, vấn đề tập hợp lực lượng được thể hiện trong việc thành lập
và phát huy vai trò của Mặt trận Việt Minh, nhằm đoàn kết mọi người dân Việt Nam yêu
nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi để cùng tranh đấu vì độc lập, tự do
đã góp phần to lớn vào thành công của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, sáng lập
nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành
người làm chủ…
Tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh chính là yêu Tổ quốc và nhân dân, coi việc đánh
đổ ách thống trị của đế quốc, thực dân và ngoại bang, giải phóng dân tộc, mang lại độc
lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là lòng yêu nước chân chính, sâu sắc và triệt
để. Vì thế, khi thấu hiểu rằng “tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được
trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín
đáo trong rương, trong hòm”, Người đã khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt
Nam, coi đó là “chìa khóa vàng” để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức
họ, lãnh đạo họ thực hiện mục tiêu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân
dân.
KHƠI DẬY VÀ PHÁT HUY LÒNG YÊU NƯỚC CỦA MỖI NGƯỜI DÂN
Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam chính là nền tảng, cơ
sở cho sự thống nhất trong khác biệt để Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp lực lượng,
tạo thành sức mạnh tổng hợp của một dân tộc, đất không rộng, người không đông, tiềm
lực kinh tế, quân sự không lớn, song đã đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng
đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do;
tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vì thế, khi nước nhà đã giành được độc lập, song hiểm nguy từ nạn "giặc đói, giặc dốt
và giặc ngoại xâm" vẫn đe dọa nền độc lập, tự do mà nhân dân ta đã giành được sau hơn
80 năm trời nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải làm cho dân
tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc xứng
đáng với nước Việt Nam độc lập”; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi người
dân, mọi giai tầng trong xã hội trong các bức thư gửi cho các cụ phụ lão: “Xưa nay, những
người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không” (Thư gửi các cụ phụ lão); cho các
em nhỏ: “Các em phải thương yêu nước ta” (Thư gửi thiếu nhi Việt Nam đêm Trung thu
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa); cho một Việt kiều: “Tôi vẫn nghe ông là
người yêu nước thương nòi, vậy dịp này rất thuận tiện cho ông tỏ lòng trung thành với Tổ
quốc” (tháng 9/1945); cho các giám mục và đồng bào công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng
Bình: “Các vị là những người chân chính yêu nước, đồng thời cũng là những chân chính
tín đồ của đức Giêsu” và bao dung, vị tha với những người trót lầm đường, lạc lối: “Ai
cũng có lòng yêu nước, chẳng qua có lúc vì lợi nhỏ mà quên nghĩa lớn. Nói lẽ phải họ tự
nghe”... để quy tụ, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên
cơ sở của lòng yêu nước chân chính, tiến hành sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.
Trân trọng giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi việc
tuyên truyền về lòng yêu nước, tinh thần yêu nước cho mọi người dân, trong mọi thời
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điểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thành công của sự nghiệp
cách mạng. Theo Người, lòng yêu nước, tinh thần yêu nước không chỉ dừng ở nhận thức
mà chính là phải thể hiện ở hành động. Cho nên, để đưa cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp và chống đế quốc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, Người yêu cầu các cấp, các
ngành “phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước
của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng
chiến”, vì “đành biết rằng từ đây đi đến cuộc toàn thắng, chúng ta còn phải kinh qua nhiều
nỗi khó khăn. Nhưng chúng ta giàu lòng yêu nước, thì chúng ta quyết cứu được nước” …
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và
Người, trong những năm tháng đấu
tranh gian lao ấy, tinh thần yêu
nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự
cường của mọi người dân Việt Nam
đã được phát huy cao độ, tạo nên
sức mạnh của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, làm nổi bật tinh thần, ý
chí và trí tuệ con người Việt Nam.
Đó chính là sức mạnh của lòng yêu
nước được hun đúc suốt hàng ngàn
năm lịch sử; không chỉ được bồi đắp
mà còn phát triển lên một tầm cao
mới, gắn với tinh thần quốc tế trong
sáng. Đó chính là sức mạnh của chủ
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên
Phong tại Đền Hùng
nghĩa yêu nước chân chính hòa
quyện với chủ nghĩa quốc tế cao cả trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau
trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội; là lòng nồng nàn yêu nước gắn
với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các đồng chí, bạn bè và nhân dân lao động các
nước; là phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đấu tranh để “làm sao cho
nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm
ăn áo mặc, ai cũng được học hành” trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử. Đó cũng chính là
hiển hiện của những tấm gương yêu nước, anh hùng mà khiêm nhường của biết bao
quần chúng ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi; của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực
công tác ở cả tiền tuyến và hậu phương,v.v.. đã kết thành "một làn sóng mạnh mẽ", tạo
thành sức mạnh tổng hợp, vô song, làm nên những chiến công của dân tộc Việt Nam
trong thế kỷ XX, đưa đất nước ta tới hòa bình, độc lập, thống nhất, kiên định ục tiêu độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Vì thế, có thể nói, những giá trị tinh hoa truyền thống như tình yêu quê hương, đất
nước, yêu thương giống nòi, phụng sự Tổ quốc, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì dân, vì
nước,v.v.. đến Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh đã được nâng lên một tầm cao. Yêu
nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung và hình thức mới, mang bản chất giai cấp,
hòa quyện chặt chẽ giữa giai cấp, dân tộc và nhân loại mà cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa
Mác - Lênin, là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là yêu nước chân
chính gắn với tinh thần quốc tế vô sản, "khác hẳn tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc
phản động. Nó là một bộ phận của tinh thần quốc tế”… và chính Người là một mẫu mực
của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần yêu nước Việt Nam hiện đại đúng như Thủ tướng
Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh của sự gặp nhau giữa
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội, giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế
vô sản”.
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TIẾP TỤC NHÂN NGUỒN SỨC MẠNH CỦA LÒNG YÊU NƯỚC
Đất nước đang tiến hành đổi mới và hội nhập sâu rộng trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người gắn liền với trách
nhiệm và nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Càng khó khăn, thử
thách, truyền thống yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam được hun
đúc từ bao đời, trở thành sức mạnh Việt Nam, biểu tượng Việt Nam càng được tiếp tục
khơi dậy mạnh mẽ, tỏa sáng trên tinh thần: “Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù
khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy
cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”, để luôn chủ động, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân
dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…
Để đất nước vững bước trên hành trình đã chọn và nhất là để phát huy tinh thần yêu
nước của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng
cùng cả hệ thống chính trị cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng và sự kiên định mục tiêu độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội; cụ thể hóa thành các chính sách và các phong trào thi đua yêu
nước cụ thể, thiết thực. Theo đó, công tác tư tưởng không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền
và kêu gọi lòng yêu nước của mỗi người mà cao hơn, quan trọng hơn là phải hướng dẫn
lòng yêu nước, chỉ dẫn các hành động yêu nước đúng đắn thông qua công tác tuyên
truyền, bồi dưỡng, phát triển các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi
đua yêu nước tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng
viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng phải phát huy vai trò
tiền phong, gương mẫu, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực thi công vụ,
thực hiện công tác chuyên môn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, để làm gương
cho quần chúng.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống phải góp phần làm cho mỗi
người Việt Nam, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên… nhận
thức rõ yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hành yêu nước là một trong những
nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp cách mạng 90 năm qua
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lòng yêu nước ấy, tinh thần yêu nước ấy rất cụ thể và sinh
động, hiển hiện trong mỗi việc làm hằng ngày của mỗi người tại mỗi cơ quan, đơn vị, gia
đình và trong cộng đồng. Đó chính là ý thức chấp hành pháp luật, là tinh thần là cần, kiệm,
liêm, chính, nỗ lực góp sức dựng xây quê hương, đất nước, kiên quyết chống tham ô,
tham nhũng, lãng phí, quan liêu; là lối sống giản dị, chan chứa tình yêu thương con người,
không vô cảm trước khó khăn của đồng chí, đồng bào, sẻ chia và cùng chung sức giúp đỡ
lẫn nhau khi gặp nguy nan, thử thách.
Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước phải trở thành động cơ để trước hết gắn kết mọi
người dân Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Yêu nước đồng nghĩa với yêu
đồng bào và cao hơn chính là trân trọng truyền thống lịch sử cách mạng, gắn bó và bảo
vệ chế độ, bảo vệ Đảng; trung thành với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Vì thế, cần thầm nhuần sâu sắc và chú trọng xây dựng lòng yêu nước, đề cao tinh
thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình,
với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; đồng thời, chăm lo xây dựng con người Việt
Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc,
đạo đức, lối sống và nhân cách... theo tinh thần các văn kiện Đại hội của Đảng, nhất là
văn kiện Đại hội của Đảng trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế và tiếp tục được
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thể hiện trong Nghị quyết 33-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
Thực tế cho thấy, từ trong các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp ở mọi
cấp, mọi ngành, khắp các địa phương trong cả nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu
biểu của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đoàn viên, thanh niên, các sinh viên thủ
khoa, các doanh nhân giỏi, các chiến sĩ thi đua... trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Gần
đây nhất, những tấm gương của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội trong cuộc chiến
chống dịch bệnh, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân cả
nước trong cuộc chiến chống "giặc dịch Covid-19" để "không để một ai bị bỏ lại phía sau"
chính là biểu hiện sinh động nhất của tình thần nghĩa yêu nước Việt Nam. Đó cũng chính
là trái ngọt của việc phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam, là kết quả việc thực
hiện 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” trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp tại mỗi địa
phương, cơ quan, đơn vị. Và hơn bao giờ hết, càng đối diện với khó khăn, thử thách từ
thiên tai, địch họa và dịch bệnh, mỗi người dân Việt Nam càng phát huy và tỏa sáng tinh
thần yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển
bền vững.
Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân
dân, đổi mới và đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức, nội
dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống: Lao động, sản xuất, học tập, chiến
đấu, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng
cốt là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Tiếp
tục bồi đắp tinh thần yêu nước và nâng cao giác ngộ chính trị của nhân dân, làm cho nhân
dân tuyệt đối tin tưởng ở vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, để mỗi người thực hành tinh thần yêu nước đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh;
để càng khó khăn, thử thách, lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người càng cần
phải được đặt đúng chỗ, được phát huy mà không bị hoang mang, dao động, không để kẻ
xấu và các thế lực thù địch lợi dụng vào các hoạt động biểu tình, tung tin xấu độc trên
mạng xã hội…
Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ - lực lượng kế cận, rường cột của nước nhà, việc giáo dục
lòng yêu nước phải thầm nhuần yêu cầu “cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước,
thương nòi. Phải dạy cho họ có chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết
không chịu làm nô lệ”, để mỗi người trở thành người công dân có tài và có đức, kiên định
và tiếp tục sự nghiệp cách mạng của cha anh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững trong xu thế
toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
Những nét đặc sắc trong tư tưởng yêu nước và tấm gương mẫu mực của Chủ tịch Hồ
Chí Minh về lòng yêu nước, hết lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân không chỉ có ý
nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn; là tấm gương sáng, bài học quý
để mỗi người Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện và noi theo./.

Lưu Ngọc Tố Tâm // http://www.tuyengiao.vn
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ó có thể chỉ là khẩu súng Mode, trang phục cải trang, chiếc cốc uống nước,
chiếc bát, đôi đũa… Tất cả đều thể hiện tâm trí, hoài bão tình yêu quê
hương, đất nước của Người.

Cốc uống nước và bát đũa Bác Hồ từng Chiếc kính Bác Hồ vẫn thường dùng lúc
dùng trong những ngày tháng ở Pác Bó, còn sinh thời.
Cao Bằng.

Trong ảnh là khẩu súng Mode, Bác từng
Đồng hồ của Quốc tế "Cứu tế Đỏ" tặng tặng đồng chí Thế An đội viên đội bảo vệ
cơ quan Đảng ở hang Pác Bó, Cao Bằng
Bác Hồ năm 1934.
1941.

Bộ bàn ghế đá Bác Hồ thường làm việc Đôi giày do gia đình luật sư Lô-dơ–bai
tại Pác Bó, Cao Bằng năm 1941.
chuẩn bị cho Bác Hồ cải trang để rời
khỏi Hương Cảng tháng 6/1911.
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Bản Di chúc viết tay của Bác Hồ.

Trang phục do gia đình luật sư Lô-dơ–bai
chuẩn bị cho Bác Hồ cải trang để rời khỏi
Hương Cảng tháng 6/1911.

Tranh vẽ của Bác Hồ trên Báo Người
cùng khổ (Le Paria).

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh Biển số nhà số 9 ngõ Compoint, Paris,
khuyên đồng bào đi bỏ phiếu, đăng báo Pháp, nơi Bác Hồ đã sống và hoạt động
Quốc hội số đặc biệt ra ngày 6/1/1946.
Cách mạng từ năm 1921 – 1923.
Xuân Ngọc // https://dantri.com.vn
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ại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn,
ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua.
Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi
soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của
toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"[1].
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
SOI SÁNG CON ĐƯỜNG
CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Tư 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.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự kế thừa và phát triển các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại; là sự vận dụng và phát
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; không chỉ giải
quyết vấn đề thuộc về tư duy lý luận mà cao hơn, đó là tư duy hành động. Trong khi
tập trung giải quyết những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã
góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với xu thế khách quan của thời
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đại, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở
các nước thuộc địa và phụ thuộc.
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 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 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
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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.
ĐẢNG LẤY CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀM NỀN
TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những
luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa và Người nhận thấy:
“Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết
bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như
đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái
cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin
theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”[2]. Người nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm
nhuần những chỉ dẫn của V.I.Lênin: “Chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng
dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong”[3] để nỗ lực hoạt động,
chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
sau đó và khẳng định: Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt; "Đảng mà
không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”,
"bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc
chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”[4]. Sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra
đời đã lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động
và điều này được khẳng định trong Luận cương chính trị năm 1930 Đảng: “Đảng là đội
tiên phong của giai cấp vô sản lấy chủ nghĩa Các Mác và Lênin làm gốc”[5].
Trung thành với những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhưng Hồ Chí Minh
không giáo điều mà nắm lấy tinh thần, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa
Mác - Lênin để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong quá trình:
1) Thành lập Đảng và xây dựng Đảng cầm quyền; 2) Tập hợp lực lượng, phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến trình cách mạng; 3) Xây dựng nhà nước
kiểu mới; 4) Xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam, bỏ qua chế độ chế độ tư bản chủ nghĩa… Lý luận Mác - Lênin là thế giới quan,
nhân sinh quan, là lý luận tiên phong của thời đại được Đảng Cộng sản Việt Nam vận
dụng sáng tạo trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
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
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về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”[6]. Tại Đại hội VII
(6/1991), Đảng nhấn mạnh việc phải “Nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh”[7]; 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”[8]. Bước phát triển
trong tư duy, nhận thức và hoạt động thực tiễn về nền tảng tư tưởng của Đảng này 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.
Nhận thức đầy đủ, sâu sắc
giá trị to lớn, toàn diện cống hiến
vô giá về lý luận, tư tưởng Hồ
Chí Minh được thực tiễn cách
mạng Việt Nam và thế giới trong
thế kỷ XX chứng thực, Đại hội IX
(4/2001) của Đảng và khẳng
định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là
một hệ thống quan điểm toàn
diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt
Nam, là kết quả sự vận dụng
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao giải Nhất
Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin
tưởng Hồ Chí Minh. Tầm nhìn xuyên thế kỷ lần 10 vào điều kiện cụ thể của nước
năm 2019 cho Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ
ta, kế thừa và phát triển các giá
thuật Thành phố Hồ Chí Minh (đội 2)
trị truyền thống tốt đẹp của dân
tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc
đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân
tộc ta”[9]. Tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định gồm 9 nội dung cơ bản: 1) Tư tưởng
về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại. 2) Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn
dân tộc. 3) Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thực sự
của dân, do dân, vì dân. 4) Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính,
chí công vô tư. 5) Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 6)
Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 7) Tư
tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 8) Tư tưởng
về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

của nhân dân. 9) Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng
viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Tiếp đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(bổ sung, phát triển năm 2011) cũng 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… Tư tưởng
Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là di sản tư tưởng và lý
luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự
nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”[10]. Đây là bước phát triển quan
trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.
TIẾP TỤC LÀM CHO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LAN TỎA, THẤM SÂU TRONG
ĐẢNG VÀ TRONG XÃ HỘI
Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, 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 hơn 30 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 soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam, nhất là
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực
tiễn của tư tưởng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia và trở thành một phần giá trị của
văn hóa nhân loại. Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới và hội nhập
quốc tế trong bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, nhất là khi tình hình thế giới,
khu vực và trong nước đang diễn biến khó lường cùng những khó khăn, phức tạp
trong đời sống xã hội. Thực tế, hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về mục
tiêu, con đường, phương pháp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế
độ xã hội mới ở Việt Nam là cơ sở cho đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt
Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, những thành tựu đã đạt
được về mọi mặt ở Việt Nam là không thể phủ nhận; không chỉ phản ánh quy luật
khách quan của sự nghiệp đấu tranh giải phóng trong thời đại cách mạng vô sản mà
còn phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng
giai cấp và giải phóng con người. 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 giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí
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Minh; việc kiên định mục tiêu, con đường phát triển 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.
Để kiên định và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội
Đảng bộ các cấp và trước thềm Đại hội XIII của Đảng, toàn Đảng cần tập trung thực
hiện một số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư
khóa XII 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
gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, một cách thiết
thực, hiệu quả. Trong đó, cấp ủy các cấp, người đứng đầu mỗi địa phương, cơ quan,
đơn vị phải chú trọng nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần
chúng nhân dân để kịp thời nhận diện và kiên quyết phòng, chống âm mưu, thủ đoạn
của các thế lực thù địch, ngăn chặn những diễn biến xấu về tư tưởng, chính trị, phòng
và chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng, trong khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
Thứ hai, chú trọng xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu,
giảng dạy về Hồ Chí Minh học từ đại học đến sau đại học, để đội ngũ cán bộ đó có
trình độ chuyên môn chuyên sâu, có năng lực nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ
Chí Minh vào thực tiễn tốt, góp phần bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây
dựng các lực lượng chuyên trách, thường trực, tác chiến nhanh, chính xác, làm xoay
chuyển tương quan so sánh lực lượng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận để
thực hiện hiệu quả 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” gắn với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác
giáo dục lý luận chính trị nói chung, nâng cao tính hấp dẫn trong dạy và học môn tư
tưởng Hồ Chí Minh nói riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần làm cho tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững
chắc trong Đảng và trong xã hội.
Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông, kết
hợp chặt chẽ với tuyên truyền miệng, các kênh thông tin khác, xây dựng chuyên trang,
chuyên mục tuyên truyền sát hợp thực tế để chủ động đấu tranh, phòng, chống và bảo
vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trên báo chí, xuất bản, internet và mạng xã hội gắn với nhân
rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Đa dạng hóa các phương pháp, hình thức đấu tranh, phê
phán những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch về cuộc đời, sự
nghiệp Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng kết hợp với đổi mới
Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình
để không chỉ bảo vệ mà còn góp phần củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh cội nguồn sức mạnh, tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta
trong hành trình hướng đến tương lai.
Thứ tư, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
trong đó, cụ thể từng nội dung của chuyên đề hằng năm trong sinh hoạt của chi bộ,
đoàn thể, trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, trong các phong trào thi đua gắn
với việc chủ động phòng, chống, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi đó là
nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân, là một giải
pháp căn cốt để bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần
nâng cao tính tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nỗ lực học tập và nghiên cứu toàn diện, sâu
sắc, có hệ thống di sản tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng trong thực tiễn và
chủ động tuyên truyền, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng của Người lan
tỏa, thấm sâu trong Đảng và trong xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
- Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí
Minh bay cao.
- Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ
Chí Minh bay cao.
- Ở bất cứ đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống đói nghèo, ở đó có
Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.
(Rômét Chanđra, Chủ tịch Hội đồng hoà bình thế giới, Báo Nhân Dân, ngày
21/5/1980)
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rong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách
mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng
sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng là
nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, từ cách mạng giải
phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp cách mạng thế giới.
Sau 10 năm đầu trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước (kể từ năm 1911),
năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam, là
người đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, khi mới 30 tuổi. Cũng năm 1920, lần
đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc được đọc tác phẩm của Lênin về “Quyền tự quyết của
các dân tộc” qua bản tiếng Pháp, tạo nên bước ngoặt nhận thức trong cuộc hành
trình tư tưởng của Người. Sau này, khi hồi tưởng lại, Người đánh giá, tư tưởng
Lênin đã rọi sáng cho Người, giúp Người nhận ra “đây là cái cẩm nang thần kỳ, là
con đường giải phóng cho chúng ta, là con đường cứu sống chúng ta”.
Mười năm sau, năm 1930, ở tuổi 40, Người sáng lập Đảng ta với tên gọi “Đảng
Cộng sản Việt Nam”. Người trực tiếp soạn thảo Chính cương, Sách lược của
Đảng, Điều lệ Đảng và thư gửi quốc dân đồng bào nhân sự kiện Đảng ra đời, kêu
gọi đồng bào đoàn kết xung quanh Đảng, đi theo con đường cách mạng mà Đảng
vạch ra.
Trước đó, tại Quảng Châu
(Trung Quốc), vào năm 1927,
Người viết tác phẩm “Đường
cách mệnh”, đặt nền móng tư
tưởng lý luận, đồng thời chuẩn
bị về chính trị và tổ chức cho
Đảng ra đời. Tác phẩm quan
trọng này được viết sau Cách
mạng Tháng Mười Nga đúng
10 năm, khi Người đã là một
người Mác-xít, đã giác ngộ chủ
Bác Hồ làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch (năm 1957).
nghĩa Lênin, Chủ nghĩa MácẢnh tư liệu.
Lênin, tiếp thu chân lý của thời
đại mới dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười (năm 1917) và từ thực tiễn
xây dựng nước Nga Xô viết trong buổi đầu áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP)
của Lênin. Người khẳng định trong tác phẩm “Đường cách mệnh”: “Bây giờ học
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thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất,
cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.
Do vậy, khi xác định “tư cách của một người cách mệnh”, Người đặc biệt nhấn
mạnh “phải giữ chủ nghĩa cho vững” và phải “ít lòng tham muốn về vật chất”. Từ
đây cho chúng ta thấy, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng Mác-xít kiên
định, suốt đời đi theo lý tưởng, mục tiêu cộng sản chủ nghĩa, trung thành với Chủ
nghĩa Mác-Lênin.
Song, Người là một nhà Mác-xít sáng tạo, chứ không giáo điều. Người trung
thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo, không chỉ vận dụng mà còn
phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực
tiễn cách mạng thế giới. Vốn sống và kinh nghiệm mà Người tích lũy được trong 30
năm tìm đường cứu nước (1911-1941), với hoạt động thực tiễn phong phú của
Người trong phong trào công nhân và lao động ở châu Âu và phương Tây, cũng
như thực tiễn gần 30 năm Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, kể từ khi
Người về nước cho đến khi Người qua đời (1941-1969), thực sự là trường học vĩ
đại-trường học của cuộc sống lao động-học tập và tranh đấu, rèn đúc nên cốt cách
và bản lĩnh của một nhà cách mạng chân chính, nhà Mác-xít hiện đại Hồ Chí Minh.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng chân
chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức-đạo đức cách mạng. Đây là đóng
góp quan trọng nổi bật của Hồ Chí Minh vào lý luận đảng cầm quyền. Theo Hồ Chí
Minh, Đảng phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng
triệt để. Đảng phải là người lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động. Người đòi hỏi Đảng và từng tổ chức đảng,
cán bộ và đảng viên phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu để thực sự là những
tấm gương sáng cho quần chúng tin tưởng, noi theo.
Theo Hồ Chí Minh, muốn vậy Đảng phải nêu cao tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết,
có sức chiến đấu. Đảng phải tỏ rõ bản lĩnh của một đảng cách mạng, đảng chiến
đấu, đảng hành động. Nguyên tắc cốt tử của Đảng là tập trung dân chủ và Người
cũng thường nhấn mạnh dân chủ tập trung, bảo đảm lãnh đạo tập thể gắn liền với
cá nhân phụ trách. Kỷ luật của Đảng phải thật nghiêm minh, là “một thứ kỷ luật
sắt”, thống nhất ý chí và hành động, dựa trên sự tự giác của mỗi đảng viên.
Một trong những luận điểm quan trọng của Người về Đảng chân chính cách
mạng là thái độ và hành động của Đảng trước những khuyết điểm, sai lầm mà
Đảng và cán bộ đảng viên có thể mắc phải. Đảng phải tỏ rõ thái độ dũng cảm và
tính phê phán nghiêm túc, trung thực mà sâu xa là trách nhiệm của Đảng đối với
sự nghiệp cách mạng, đối với cuộc sống của nhân dân.
Là một nhà tư tưởng Mác-xít sáng tạo đầy bản lĩnh, là người sáng lập và rèn
luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh có những đóng góp ở tầm phát kiến về lý luận xây
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dựng đảng cộng sản cầm quyền, làm sâu sắc và phong phú thêm lý luận của Chủ
nghĩa Mác-Lênin.
Chỉ riêng “12 điều xây dựng Đảng cách mạng chân chính” mà Người nêu ra
trong “Sửa đổi lối làm việc” từ năm 1947 đã là sự tiếp nối, sự phát triển hợp lô-gíc
những tư tưởng của Người về Đảng trong “Đường cách mệnh”, năm 1927. Các tác
phẩm Người viết năm 1949, cách đây hơn 70 năm, như: “Đảng ta”, “Cần kiệm liêm
chính”, “Dân vận”… cho thấy Người đã nhạy cảm và sâu sắc như thế nào khi bàn
tới nội dung xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức. Cho đến Di
chúc (1965-1969) và tác phẩm lý luận cuối cùng của Người, được công bố đúng
vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1969) “Nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, thì sự quan tâm của Người về đạo đức trong
Đảng càng nổi bật.
Trong hàng ngũ các lãnh tụ cộng sản, trong phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế, Hồ Chí Minh là người quan tâm nổi bật nhất và có những kiến giải hệ
thống nhất về xây dựng đảng cộng sản cầm quyền, cũng là người nhấn mạnh
nhiều nhất về đạo đức cách mạng của Đảng, của cán bộ đảng viên và xây dựng
Đảng về đạo đức, từ đó đề cập tới văn hóa của Đảng, nhất là của đảng cộng sản
cầm quyền.
Vận dụng những tư tưởng quý báu đó của Người vào thực tiễn xây dựng, chỉnh
đốn Đảng hiện nay, chúng ta cần bảo đảm sự thống nhất hữu cơ, chỉnh thể trong
nhận thức và hành động, gắn liền tư tưởng với đạo đức và phong cách, giữa lý
luận với thực tiễn; đặc biệt chú trọng thực hành. Cần quán triệt và thể hiện sáng
tạo những chỉ dẫn của Người trong công tác lãnh đạo của Đảng. Theo đó, lãnh đạo
một cách khoa học, trên cơ sở khoa học và trình độ khoa học cao. Đảng phải đặc
biệt tỏ rõ vai trò tiên phong về lý luận. Đảng lãnh đạo bằng sự gương mẫu, nêu
gương. Đây là cách lãnh đạo tốt nhất, hợp với ý nguyện, lòng dân nhất, có tác
dụng thúc đẩy tốt nhất đối với quần chúng-lãnh đạo bằng sức mạnh của đạo đức
cách mạng, đẩy lùi, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân. Đảng lãnh đạo và cầm quyền một cách dân chủ, nêu cao
tính chiến đấu, trên tinh thần tôn trọng pháp luật của nhà nước pháp quyền và Điều
lệ Đảng. Chỉ như vậy mới bảo đảm hiệu quả lãnh đạo và uy tín ảnh hưởng sâu
rộng của Đảng trong xã hội.
Sự hài lòng của người dân, niềm tin của người dân với Đảng, với chế độ là
thước đo quan trọng nhất mà Đảng và mọi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng phải
tự ý thức, phải phấn đấu đạt được trong công tác, lối sống và mỗi lời nói, việc làm
cụ thể.

Hoàng Chí Bảo // https://www.qdnd.vn
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inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng hành động nêu gương của

S

cán bộ đảng viên và bản thân Người là một tấm gương sáng cho toàn
Đảng, toàn dân noi theo. Người nói: "Một tấm gương sáng còn có giá trị

hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".
Người dặn dò: "Trước mặt
quần chúng, không phải ta cứ
viết lên trán chữ "cộng sản" mà
ta được họ yêu mến. Quần
chúng chỉ quý mến những
người có tư cách, đạo đức".
Trong Di chúc để lại, Người
nhấn mạnh: "Phải giữ gìn Đảng
ta thật trong sạch". Thời đại Hồ
Chí Minh với biết bao giông ba
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi nông dân Hợp tác xã
Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang gặt
lúa, năm 1954 (Ảnh tư liệu)

bão tố thác ghềnh, câu nói
"Đảng viên đi trước, làng nước
theo sau" tuyệt đối không phải

là một khẩu hiệu chính trị để hô hào, mà thực sự là lẽ sống của hàng triệu cán bộ
đảng viên luôn xông lên nơi đầu sóng ngọn gió, bất chấp mọi hy sinh, gian khổ.
Tuy nhiên, thực tế đang xảy ra tình trạng một bộ phận cán bộ lãnh đạo chủ chốt
các cấp chưa thật sự gương mẫu, với những biểu hiện như: nói không đi đôi với
làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, có cán bộ còn trục lợi, lãng phí, tham nhũng,
tiêu cực. Có cán bộ lãnh đạo cấp cao cả đương chức và đã nghỉ hưu, vi phạm
nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây dư luận xấu trong cán
bộ đảng viên và nhân dân. Hàng loạt vụ đại án tham nhũng và kinh tế được đưa ra
xét xử công khai cho thấy sự tha hóa của một bộ phận cán bộ có chức, có quyền
trong bộ máy nhà nước.Ghi nhớ lời dặn "nêu gương" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để
ngăn chặn sự suy thoái trong Đảng, Đảng ta đã từng có Quy định số 101 (năm
2012) về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo
chủ chốt các cấp"; Quy định số 55 (năm 2016) về "Một số việc cần làm ngay để
tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên". Những quy định trên đã có
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tác dụng nhất định trong phát huy vai trò gương mẫu, đầu tàu của cán bộ đảng
viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong công tác, đời sống và sinh hoạt.
Thời đại bùng nổ thông tin trên mạng xã hội, mỗi điều tốt-xấu của người cán bộ
lãnh đạo đều lan truyền rất nhanh, rất rộng đến công chúng. Có những trường hợp
cán bộ "nói một đàng, làm một nẻo", miệng rao giảng đạo đức, nhưng gia đình họ
có biệt phủ hoành tráng, xe hơi, con cái du học Âu, Mỹ, bản thân họ đi nước ngoài
như "đi chợ"... trong lúc địa phương họ quản lý dân tình phải thường xuyên cứu đói
vì thiên tai, dịch bệnh, ngành họ quản lý thì đang thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Những
"tấm gương đen" ấy dù chỉ là số ít nhưng làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của
nhân dân.
Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển,
chạy bằng cấp, chạy án... chậm ngăn chặn, đẩy lùi. Hiện tượng "cả nhà làm quan",
"cả họ làm quan" lây lan, khiến quần chúng nhân dân bất bình, tạo điều kiện cho
những kẻ cơ hội leo cao, luồn sâu vào hệ thống chính trị. Đó là một nguy cơ.
"Thượng bất chính, hạ tắc loạn"-Đảng ta hiểu rõ quy luật ấy. Quy định 08QĐ/TW của Ban Chấp Hành TW Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương lần này
đã chỉ đích danh gần 200 ủy viên TW, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với những
quy định không chung chung mà rất cụ thể về những điều được làm và không
được làm. Phát biểu tại Hội nghị TW 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:
Nếu gần 200 ủy viên TW khóa XII từng đồng chí thực sự soi vào bản thân, đề cao
trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất
lớn, sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị,
góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào TW
Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Nhân dân bắt đầu có niềm tin vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng do đồng chí
Tổng Bí thư phát động. Nhân dân cũng đang kỳ vọng Quy định 08 của Ban chấp
hành TW Đảng sẽ được thực thi nghiêm túc, hiệu quả, phát huy được vai trò giám
sát của quần chúng nhân dân. Bởi suy cho cùng "Một tấm gương sáng còn có giá
trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Đặng Dũng // http://www.baobinhthuan.com.vn
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rong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số
2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt
thì Đảng mới mạnh” và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì
trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).
VÌ SAO PHẢI CẢI TẠO
TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
VIÊN?
Thứ nhất, xuất phát từ
nguồn gốc ra đời của
Đảng ta. Đảng Cộng sản
Việt Nam ra đời là một tất
yếu lịch sử, là sản phẩm
của sự kết hợp chủ nghĩa
Mác - Lênin với phong
Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng
trào công nhân và phong
toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951). (Ảnh tư liệu: TTXVN)
trào yêu nước Việt Nam:
“… Đảng ta có cơ sở khắp cả nước, Đảng đã thu hút những người cách mạng
nhất, ưu tú nhất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng
có chính cương, đường lối đúng. Đảng lãnh đạo toàn dân đoàn kết kháng chiến,
tranh được nhiều thắng lợi. Đó là thành tích vẻ vang của Đảng ta. Những khuyết
điểm của Đảng là: giáo dục và tổ chức kém, cho nên số đảng viên đông (hơn 70
vạn) nhưng chất lượng kém. Nhiều đảng viên và cán bộ ta rất hy sinh tận tụy, làm
gương mẫu trong mọi việc, được quần chúng kính phục và yêu mến. Nhưng số
đông cán bộ và đảng viên ta chưa được rèn luyện trong đấu tranh, chưa được cải
tạo tư tưởng, lập trường giai cấp vô sản không vững”(2); Đảng ta là đảng của giai
cấp, đồng thời cũng là của dân tộc; thành phần vào Đảng không thuần nhất mà tập
hợp nhiều giai tầng khác nhau. Do đó, mỗi đảng viên mang trong mình tư tưởng,
lập trường giai cấp, thái độ chính trị khác nhau, nhất là đảng viên không xuất thân
giai cấp công nhân: “Trong xã hội còn giai cấp, thì người ta ai cũng có giai cấp và
giai cấp tính”(3). “Những đảng viên không xuất thân từ giai cấp vô sản, càng phải
đặc biệt rèn luyện, cải tạo tư tưởng đến cùng”(4).
Thứ hai, xuất phát từ trình độ không đồng đều của đảng viên. Trong Đảng,
chẳng những thành phần không thuần nhất mà còn có những lứa tuổi khác nhau,
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kinh nghiệm hoạt động cách mạng khác nhau. Đặc biệt, đối với những đảng viên
mới, nếu họ không được cải tạo tư tưởng để trau dồi phẩm chất của cách mạng và
nâng cao trình độ mọi mặt thì rất khó làm tròn nhiệm vụ đảng viên. Hồ Chí Minh
khẳng định: “…đảng viên mới, chưa kinh qua sự rèn luyện lâu dài. Cho nên họ cần
phải tự rèn luyện và tu dưỡng nhiều trong những cuộc đấu tranh cách mạng, mới
có thể thành người cách mạng chắc chắn”(5). Hơn nữa, có những đảng viên vào
Đảng nhưng chưa gột rửa những tâm lý, thói hư, tật xấu và chưa từ bỏ tư tưởng
“bấp bênh” của tiểu tư sản và trí thức cũ, thậm chí “Có nhiều đảng viên chưa hiểu
rõ giai cấp vô sản và giai cấp tiểu tư sản khác nhau thế nào. Có đảng viên, người
vào Đảng, nhưng tư tưởng thì chưa vào Đảng. Trong đầu óc những đảng viên ấy
còn chứa những thứ xấu xa của giai cấp bóc lột; họ chưa thật hiểu tư tưởng vô sản
là gì, Đảng là gì”(6)... Những đảng viên như thế, Hồ Chí Minh cho rằng, họ càng
phải cải tạo tư tưởng.
Thứ ba, xuất phát từ nhiệm vụ nhận thức và cải tạo thế giới của người cộng sản,
của giai cấp vô sản. Theo Hồ Chí Minh, đây là vừa là nhiệm vụ lớn lao, vừa là trách
nhiệm cao cả của đảng viên: “Giai cấp vô sản và Đảng của vô sản phải gánh cái
trách nhiệm hiểu biết thế giới và cải tạo thế giới…, biến đổi Việt Nam và thế giới
đen tối thành Việt Nam và thế giới quang vinh”(7). Để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại
ấy, người đảng viên tất yếu phải cải tạo mình, trong đó phải cải tạo tư tưởng:
“…phải cải tạo thế giới khách quan…, đồng thời phải cải tạo thế giới chủ quan của
mình, cải tạo tư tưởng, tình hình và sự hiểu biết của mình”(8).
Thứ tư, xuất phát từ quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, cho nên, Đảng và
mỗi đảng viên phải thường xuyên không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, bởi như
Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm
qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được
mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ
nghĩa cá nhân”(9). Xây dựng Đảng luôn đòi hỏi đi liền với đổi mới và chỉnh đốn. Đổi
mới và chỉnh đốn Đảng có quan hệ hữu cơ gắn bó chặt chẽ. Đổi mới là từ bỏ
những gì lạc hậu, lỗi thời, kìm hãm, tạo ra những nét mới, tiến bộ, đúng đắn, phù
hợp với quy luật phát triển. Chỉnh đốn là loại bỏ thoái hóa, biến chất, hư hỏng, vi
phạm, chỉnh lại cho đúng những sai lệch. Đổi mới, chỉnh đốn nhằm nâng chất
lượng lên tầm cao mới vì mục tiêu tồn tại và phát triển vững chắc tiến bộ.
CẢI TẠO NHƯ THẾ NÀO?
Về đối tượng, theo Hồ Chí Minh: “Trong xã hội còn giai cấp, muốn cải tạo tư
tưởng cho tất cả mọi người trong một giai cấp là một điều không thể làm được...
Song cải tạo cá nhân thì quyết làm được và cần phải làm”(10). Hồ Chí Minh cho
rằng, trong Đảng cũng vậy, đối tượng cải tạo tư tưởng là từng đảng viên, song phải
có đối tượng, trọng tâm, trọng điểm cụ thể.
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Chẳng hạn như, đối với đảng viên xuất thân từ tiểu tư sản, Hồ Chí Minh cho
rằng: “Giai cấp này là một trong những động lực cách mạng, là bạn đồng minh tin
cậy của giai cấp công nhân. Nói chung thì họ thừa nhận sự lãnh đạo của giai cấp
công nhân. Họ hăng hái kháng chiến cứu nước. Trải qua mấy năm kháng chiến,
đời sống của họ gặp nhiều khó khăn, chưa được thiết thực cải thiện. Trong tư
tưởng và hành động, họ thường lung lay. Chúng ta phải cố gắng giúp đỡ họ cải
thiện đời sống, cải tạo tư tưởng, rèn luyện chí khí và giữ vững lập trường phục vụ
nhân dân, phục vụ kháng chiến”(11).
Hay như đối với đảng viên xuất thân từ trí thức và giai cấp nông dân: “Đảng và
Chính phủ rất chú ý đến việc giúp đỡ anh em trí thức cũ tiến bộ, cải tạo tư tưởng,
đồng thời đào tạo ra trí thức mới từ lớp công nhân, nông dân ra. Trí thức không có
bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi. Nhưng mà việc cải tạo, việc giáo hóa trí
thức (bất kỳ là đảng viên hay không đảng viên) của Đảng còn rất ít nên ảnh hưởng
sự giáo dục đế quốc còn sâu, sâu lắm. Các cô, các chú cần nhận rõ việc cải tạo
đấy là phải tự nguyện tự giác, mình muốn giúp đỡ kháng chiến, kiến quốc thì phải
tự nguyện cải tạo”(12). Đối với đảng viên là nông dân: “Cần phải giáo dục những
đảng viên mới. Cần phải cải tạo tư tưởng cho đảng viên nông dân”(13).
Về phương châm cải tạo tư tưởng đảng viên phải kiên trì, nhẫn nại. Hồ Chí Minh
nhấn mạnh: “… cải tạo là một cuộc đổi người cũ thành người mới…, một cuộc đấu
tranh gay go và lâu dài. Vì vậy, người ngoài không cưỡng bức được, không vội
vàng được, không nên yêu cầu quá cao, mà phải chịu khó giúp đỡ, tiến dần từng
bước”(14). Theo đó, cải tạo tư tưởng đảng viên không được chủ quan, nóng vội,
phải tiến hành có tổ chức, có kế hoạch với quyết tâm chính trị rất cao của toàn
Đảng và của mỗi đảng viên.
Về phương thức, Hồ Chí Minh yêu cầu phải kết hợp nhiều hình thức và phương
pháp khác nhau để cải tạo tư tưởng cho đảng viên. Người đặc biệt coi trọng phát
huy vai trò của tổ chức đảng và của mỗi đảng viên, cụ thể: 1) Đảng phải khéo lãnh
đạo. Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng
“phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”(15), “Nhờ Đảng khéo lãnh đạo
cho nên nhân dân ta đã thành công trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, thắng lợi
trong cuộc kháng chiến trường kỳ”(16). Theo đó, khéo lãnh đạo tức là mỗi tổ chức
đảng, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải khéo trong xây dựng đường lối, chính
sách; khéo trong tổ chức thực hiện, vận động, tuyên truyền, thuyết phục, đoàn kết
quần chúng; khéo trong sử dụng cán bộ; trong kiểm tra, kiểm soát… “Khéo lãnh
đạo,... là một cách rất hay để cải tạo tư tưởng cán bộ, để xây dựng đạo đức trong
sạch, để đẩy mạnh công việc kháng chiến và kiến quốc”(17). Khéo lãnh đạo còn là
phải tìm ra khâu đột phá, trong đó, coi giáo dục lý luận cách mạng là mấu chốt:
“Đảng phải luôn luôn giáo dục đảng viên về lý luận cách mạng. Đối với những đảng
viên xuất thân là trí thức, tiểu tư sản, nông dân thì Đảng phải ra sức cải tạo tư
Thư viện Bình Thuận – Số 286 Trần Hưng Đạo – TP Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Thông tin chuyên đề: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

tưởng khiến cho những đồng chí ấy thành những chiến sĩ của giai cấp công
nhân”(18). 2) Đảng viên phải có quyết tâm chính trị rất cao. Suy đến cùng, mọi sự
giáo dục, rèn luyện của tổ chức đảng chỉ có thể đạt được khi mỗi đảng viên có
quyết tâm chính trị rất cao trong tự cải tạo tư tưởng của mình: “trước hết là phải
liên hệ lý luận với thực tế công tác và tư tưởng của mình, để tự cải tạo mình, nâng
cao sự tu dưỡng của mình về lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ
nghĩa Mác - Lênin”(19).
CẢI TẠO TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VIÊN ĐỂ PHÒNG CHỐNG VÀ ĐẨY LÙI MỌI
BIỂU HIỆN SUY THOÁI
Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về cải tạo tư tưởng của đảng viên chẳng những
là kim chỉ nam trong nhận thức và hành động của Đảng trong công tác xây dựng,
chỉnh đốn đảng trước kia, mà còn có giá trị to lớn, đã và đang tiếp tục soi sáng
công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng của đội ngũ cán bộ đảng viên hiện
nay, nhất là đối với đảng viên là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt trong hệ
thống chính trị. Vận dụng những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về cải tạo tư tưởng của
đảng viên hiện nay cần có quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng, của mỗi đảng
viên. Do đó, cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung phương hướng, giải
pháp chủ yếu sau:
Một là, toàn Đảng và mỗi đảng viên phải thấu triệt và thực hiện nghiêm chỉ dẫn
của Hồ Chí Minh về cải tạo tư tưởng của đảng viên. Theo đó, các tổ chức Đảng và
đảng viên từ cơ sở đến Trung ương, nhất là các đảng viên là cán bộ chủ chốt
thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc và vận dụng sáng tạo những lời dạy của
Hồ Chí Minh về tính cấp thiết và phương thức cải tạo tư tưởng của đảng viên; coi
đây là khâu đột phá để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tinh
thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
Hai là, phát huy cao độ tinh thần “tự soi, tự sửa” của mỗi đảng viên. Mỗi người
tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều
chỉnh, quyết tâm tự gột rửa, sửa chữa tư tưởng và hành động xấu. Việc “tự soi, tự
sửa” để cải tạo tư tưởng phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn chặn từ xa,
đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ, trong hành động
của mình và điều quan trọng là phải thực hiện thường xuyên như lời căn dặn của
Bác Hồ: “ngày nào cũng ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn”(20).
Ba là, Đảng phải tăng cường “lãnh đạo tư tưởng” để thực hiện cải tạo có hiệu
quả tư tưởng đảng viên trong thời kỳ mới. Vì theo Hồ Chí Minh: “Lãnh đạo quan
trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết
thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì
không làm được việc”(21). Người đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng của Đảng và
yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập để nâng cao trình độ lý luận,
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chính trị một cách thực chất. Song song với đó, Đảng phải thực hiện có chất lượng,
hiệu quả những nội dung liên quan đến đấu tranh tư tưởng.
Theo đó, công tác tuyên giáo trong bối cảnh mới phải tích cực đổi mới nội dung,
phương thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ một cách hiệu quả. Trong đó, cần có quyết tâm chính trị
cao trong: “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối
sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các
thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”(22).
Bốn là, cải tạo tư tưởng đảng viên hiện nay phải kiên trì và chắc chắn. Cải tạo tư
tưởng là một cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, đồng thời là
cuộc đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, giữa sự cầu thị và tính bảo thủ, giữa mặt tốt
và mặt xấu… trong tư tưởng mỗi đảng viên; thực chất là cuộc đấu tranh “ai thắng
thắng ai” giữa tư tưởng vô sản với tư tưởng tư sản. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã dạy: “Trong Đảng thường có đấu tranh tư tưởng, đó là do mâu thuẫn giữa
các giai cấp trong xã hội và mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ phản ánh vào trong
Đảng. Nếu trong Đảng không có mâu thuẫn và đấu tranh tư tưởng để giải quyết
mâu thuẫn, thì sinh mệnh của Đảng cũng hết”(23). Đây là cuộc đấu tranh lâu dài,
không đơn giản, vì thế một mặt, phải có tinh thần cách mạng tiến công; mặt khác,
phải kiên trì và chắc chắn bởi: “Trong nội bộ, cần phải trải qua đấu tranh tư tưởng,
mới đi đến nhất trí được. Chúng ta phải hết sức kiên nhẫn để đạt cho được sự nhất
trí ở trong Đảng”(24)./.
----------------------------------------------(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2011, t.12, tr.356.
(2) (3) (7) (8) (10) (11) (14) (20) (23) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.395, 159,129, 130,
160-161, 393, 161, 82, 568.
(4) (5) (6) (14) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.299; tr.299; tr.299.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.672.
(12) (13) (15) (17) (18) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.56, 279, 279, 140, 276.
(16) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.492.
(19) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.97.
(21) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.309.
(22) 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.200-201.
(24) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.452.
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rong quan điểm của Bác Hồ, đại đoàn kết dân tộc được xác định là mục tiêu, nhiệm
vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối, chủ
trương, chính sách đến thực tiễn.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư
tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên
suốt trong cuộc đời hoạt động
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, bởi theo Bác, đoàn kết là lực
lượng vô địch để khắc phục mọi
khó khăn, giành lấy thắng lợi.
Thực hiện lời dạy của Bác,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập
hợp, đoàn kết và phát huy sức
mạnh toàn dân tộc làm nên những
thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân tộc cũng
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc
như trong sự nghiệp đổi mới, phát
Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 9/1955
triển đất nước và hội nhập.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng
Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân Việt Nam trong suốt
tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa truyền thống quý báu đó,
trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là
tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của
Người.
Về vai trò của đại đoàn kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc
là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công
của cách mạng. Đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn
kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi."
Để đánh bại các thế lực đế quốc, thực dân giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và
giải phóng con người, nếu chỉ có tinh thần yêu nước thôi là chưa đủ, cách mạng muốn
thành công và “thành công đến nơi," phải tập hợp tất cả các lực lượng, xây dựng được
khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ
19 bị thất bại có một nguyên nhân sâu xa là cả nước không đoàn kết được thành một khối
thống nhất. Muốn cách mạng thành công phải có lực lượng cách mạng, muốn có lực
lượng cách mạng phải thực hiện đoàn kết.
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Bác viết: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất
định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân
dân giao phó cho chúng ta."
Không dừng lại ở việc xác định đại đoàn kết là mục tiêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn
khẳng định nhiệm vụ của toàn Đảng là giữ gìn sự đoàn kết. Trong Di chúc, Bác dặn lại
rằng "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí
từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn
con ngươi của mắt mình."
Như vậy, trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc được xác
định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong tất cả các lĩnh
vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến hoạt động thực tiễn.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh của cách mạng Việt Nam
Để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và nhân nguồn sức mạnh đó lên,
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giác ngộ, tập hợp nhân dân vào hàng ngũ cách
mạng, bổ sung và phát huy vai trò của họ, làm cho họ trở thành một động lực cách mạng
quan trọng; đồng thời khẳng định liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và tầng lớp trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân.
Người chỉ rõ “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa
số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là
nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, gốc của cây."
Thực tế cho thấy, liên minh công-nông-trí (trí thức) không những là yêu cầu khách quan
về chính trị, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mà còn
là yêu cầu khách quan để phát triển bền vững kinh tế, vǎn hóa, xã hội của đất nước.
Đây cũng chính là cơ sở
để Chủ tịch Hồ Chí Minh và
Đảng
Cộng
sản
Việt
Nam thành lập và lãnh đạo
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trải qua các thời kỳ cách
mạng với những hình thức tổ
chức và tên gọi khác
nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam không ngừng lớn mạnh
và có những đóng góp to lớn
vào thắng lợi vĩ đại của dân
tộc, trở thành một nhân tố
quyết định thắng lợi của cách
mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc các buôn, thôn của xã Dur Kmăl, huyện
Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, ngày 11/11/2018

Với chức năng tập hợp,
đoàn kết các giai cấp, tầng
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lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệu
triệu, quy tụ nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung
lòng làm nên những thắng lợi vĩ đại, viết nên những trang sử hào hùng của cả dân tộc,
đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ, trở thành chủ nhân của đất nước; mở ra kỷ nguyên
mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
Tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 10/9/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: "Lịch sử trong những năm qua đã tỏ rõ lực lượng đoàn kết của nhân dân là vô
địch. Mặt trận Việt Minh đã giúp Cách mạng Tháng Tám thành công. Mặt trận Thống nhất
Việt Minh-Liên Việt đã giúp kháng chiến thắng lợi. Chúng ta có thể tin chắc rằng: với sự cố
gắng của mỗi người và sự ủng hộ của toàn dân, Mặt trận Tổ quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ
vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu
mạnh."
Thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc, trong chín thập kỷ
qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc
làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành
thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, rồi cùng nhau xây dựng “đất nước ta đàng
hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết, Đảng ta luôn xác định
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ năm 1986 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều nghị quyết nhằm tăng
cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, tiêu biểu là các
Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI và XII của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung và phát triển năm
2011); Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW, ngày 27/3/1990 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành
Trung ương Đảng (khóa VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối
quan hệ giữa Đảng và nhân dân; Nghị quyết 07-NQ/TW, ngày 17/11/1993 của Bộ Chính
trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất; Nghị quyết 23NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa
IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh;" Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa
X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
đoàn thể chính trị, xã hội.
Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá trong những năm qua khối đại đoàn kết toàn dân
tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường trong bối cảnh đất nước có nhiều khó
khăn, thách thức. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã đổi mới cả về
nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi
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ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước,
quản lý xã hội; thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước,
góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
Trên thực tế, trong nhiều
năm qua, các cuộc vận động
xã hội, các phong trào thi đua
yêu nước sâu rộng do Mặt
trận và các tổ chức thành
viên phát động và triển khai
thực hiện đã ngày càng đi
vào cuộc sống, được các
tầng lớp nhân dân tích cực
hưởng ứng.
Trong đó, đoàn kết giúp
nhau phát triển kinh tế; xóa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho đồng bào các dân
đói, giảm nghèo; lá lành đùm
tộc sống và sinh hoạt tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt
lá rách; bảo vệ môi trường và
Nam năm 2019
ứng phó với biến đổi khí hậu;
phòng, chống tội phạm… cùng các phong trào “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp
nghĩa," “Ngày vì người nghèo," “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa," “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh," “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… không chỉ có tác dụng thiết thực, tạo nên
sự gắn kết cộng đồng mà còn góp phần làm cho tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc thấm
sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền
vững, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định đại đoàn kết
toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực
to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí
thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của
nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa
các thành viên trong xã hội; 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, bảo đảm mỗi người
dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân./.

Minh Duyên // https://vnanet.vn
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hủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất,
chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, nhà hoạt động cách mạng rất
chuyên nghiệp. Bác đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh vẫn sáng mãi trong lòng dân tộc.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã từ chủ nghĩa yêu nước đến với phong trào
giải phóng dân tộc, áp dụng cụ thể vào hoàn cảnh Việt Nam để giải quyết vấn đề giải
phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. Người đã sáng lập Đảng
Cộng sản Việt Nam; khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam); sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân; sáng lập các lực lượng vũ trang nhân dân.
Người đã dành trọn cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam
và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Người là linh hồn của cuộc cách mạng giải
phóng dân tộc và cách mạng XHCN ở Việt Nam.
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Đó là tư tưởng về giải phóng
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng xã hội, giải phóng con
người; về độc lập dân tộc gắn liền
với CNXH, kết hợp sức mạnh dân
tộc với sức mạnh thời đại; về sức
mạnh của nhân dân, của khối đại
đoàn kết dân tộc; về quyền làm
chủ của nhân dân, xây dựng Nhà
Tại Đại hội lần thứ 3 những người viết báo Việt Nam (tháng
9-1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ báo chí
nước thật sự của dân, do dân, vì
cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí
dân; về quốc phòng toàn dân, xây
sắc bén”. Ảnh Tư liệu.
dựng lực lượng vũ trang nhân
dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; về chăm
lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân
dân…“Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng
lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.
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2. Đạo đức Hồ Chí Minh là biểu hiện của ý thức xã hội và thực tiễn xã hội, là một trong
những biểu hiện của sự thống nhất tư tưởng, chính trị và đạo đức của xã hội mới.
Đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện bởi tấm gương và hiện thân đạo đức của Người,
thể hiện bởi tình yêu đất nước, tình yêu nhân dân vô bờ bến, thể hiện trong mối quan hệ
giữa người với người, của tinh thần nhân đạo cao cả, ở sự hài hòa giữa đạo đức và cái
đẹp, giữa văn hóa và văn minh cao cả.
Đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Ngày 25-4-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài nói tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam lần thứ hai về vấn đề đại đoàn kết. Người nói: “Năm 1951, cuộc kháng chiến của
chúng ta tuy gặp những điều kiện cực kỳ gay go, nhưng trong cuộc Đại hội hợp nhất Việt
Minh-Liên Việt, tôi có nói: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại
thành công”.
Những thắng lợi chúng ta giành được trong mấy năm qua đã chứng thực điều đó. Ngày
nay, đồng bào miền Bắc thì hăng hái thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng bào miền
Nam ruột thịt thì anh dũng phấn đấu giành dân chủ tự do, vậy để kết luận, tôi xin phép
nhắc lại: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Một chiếc đũa có thể bẻ gãy, nhưng một bó đũa thì không thể bẻ gãy. “Từng giọt nước
nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng mới thành suối, thành sông. Biết bao nhiêu
giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biển cả”. Đó cũng chính là sức mạnh của tư tưởng và đạo
đức về đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư, ở nếp sống trong sạch, giản dị, tác phong gần dân, thân dân, quan tâm đến đời sống
nhân dân, là người bạn thân thiết của nhân dân lao động.
Đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở việc chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ
chức, đạo đức: “Đảng là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm
no”.
Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, nhóm lợi ích tiêu cực, một lòng một
dạ phấn đấu vì sự nghiệp chung. Theo Người: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người,
ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn
được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ
nghĩa cá nhân”.
3. Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở lối sống, nếp sống, cách hành động, sinh
hoạt, xử sự của Người đối với mọi người trong xã hội và đối với bầu bạn quốc tế; những
đặc điểm có tính chất hệ thống về tư duy; cách lãnh đạo; cách làm việc, chỉ đạo công việc;
cách viết, cách nói sao cho ngắn gọn, đầy đủ, gắn được lý luận và thực tiễn.
Phong cách tư duy của Người là cách suy nghĩ, tầm nhìn xa trông rộng, nhìn toàn cục
để giải quyết những vấn đề cục bộ; cách đối nhân xử thế, cách vận dụng của Người đối
với con người và công việc. Tư duy của Người bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển của
xã hội, tồn tại trong một mối liên hệ không thể tách rời giữa xã hội và con người, giữa lời
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nói và việc làm, đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề một cách khoa học. Kết quả của một
quá trình tư duy bao giờ cũng là một ý nghĩ nào đó, khả năng phản ánh thực tại, tập trung
những tri thức của Người để đi đến những kết luận mang tính lý luận và tính thực tiễn sâu
sắc.
Phong cách lãnh đạo của Người thể hiện nguyên tắc dân chủ và tập trung; tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách. Theo Người, để có quyết định đúng cho mọi trường hợp, trước
hết, phải có sự bàn bạc dân chủ thấu đáo trước khi đi đến quyết định thống nhất, đó là tập
trung. Không có dân chủ không thể có tập trung và tập trung phải trên cơ sở dân chủ.
Tùy theo từng đặc điểm của mỗi giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng
phong cách lãnh đạo khác nhau, sao cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội, để rồi có những
quyết sách đúng.
Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bám sát thực tiễn để không rơi vào
tình trạng lý luận suông. Theo Người, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nên phải
đi đúng đường lối quần chúng, mọi chính sách phải phản ánh đúng nguyện vọng của nhân
dân, xa rời nhân dân là phạm sai lầm về phong cách của người lãnh đạo.
Phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở sự kiểm tra, thanh tra cán
bộ, đảng viên và kiểm tra, thanh tra công việc; theo dõi chặt chẽ việc làm của cán bộ,
đảng viên cũng là cách để kiểm tra, thanh tra công việc của mỗi người.
Phong cách làm việc và chỉ đạo công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng xuất
phát ở sự sâu sát đối với từng công việc; dám nghĩ, dám làm, điều tra, nắm tình hình thật
chắc trước khi đưa ra những quyết sách phù hợp, có như vậy, quyết sách đưa ra mới
đúng và hợp lòng dân.
Về thời gian, phong cách Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, phải bảo đảm đúng thời gian, biết
tiết kiệm thời gian, dành thời gian để lo những công việc trọng đại của đất nước. Trong tất
cả các loại tiết kiệm, thì tiết kiệm thời gian là quý giá nhất.
Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện ở cách viết, cách nói sao cho ngắn gọn, đầy đủ, gắn
được lý luận và thực tiễn, tránh viển vông dông dài. Người căn dặn: “Viết giản dị thôi và
phải đúng sự thật. Không được bịa ra”.
Phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với tác phong Hồ Chí Minh. Đó là cách thức thực
hiện một chủ trương, ý định nào đó mang dấu ấn riêng của Người là linh hoạt trong
nguyên tắc một khi xử sự những vấn đề nào đó; là sự kết hợp giữa lý và tình, giữa cái
chung và cái riêng, giữa nội dung và hình thức, giữa bản chất và hiện tượng.
Đó là những vấn đề cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong Hồ Chí Minh.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong Hồ Chí Minh là sự hội tụ tinh hoa văn hóa
thiêng liêng nhất, luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
PGS, TS ĐÀM ĐỨC VƯỢNG (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh
tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
// https://www.qdnd.vn
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rong lần đến TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận mới đây, nhóm phóng viên Pháp luật
Plus đã có dịp đến thăm Di tích Trường Dục Thanh - nơi thầy giáo Nguyễn Tất
Thành từng sống và dạy học và cũng là nơi ghi dấu hành trình của Bác. Được tận
mắt chứng kiến ngôi trường có lịch sử hơn 100 năm tuổi, trong chúng tôi ai cũng dâng
trào bao cảm xúc bồi hồi, xúc động, xen lẫn tự hào.

Trường Dục Thanh được xây dựng năm
1907 trên phần đất gia đình cụ Nguyễn
Thông nay là số 39 Trưng Nhị, phường Đức
Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Từ
khi thành lập được gọi là Dục Thanh Học
Hiệu là tên viết tắt của “Giáo dục Thanh
thiếu niên”. Đây là trường tư thục có nội
dung giảng dạy tiến bộ ở tỉnh Bình Thuận
lúc bấy giờ

Trong phòng học còn có 2 cái bảng đen
phía 2 bên lớp học và bộ bàn ghế của giáo
viên, nơi Bác ngồi giảng bài. Khi đó có
khoảng 60 học sinh các lớp tư, ba, nhì,
nhất, với 7 thầy giáo giảng dạy. Nguyễn Tất
Thành là thầy giáo giỏi và trẻ nhất, chủ yếu
dạy chữ Quốc ngữ và Hán văn.

Theo tư liệu lịch sử những tháng ngày dạy
học của thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại
Trường Dục Thanh ở TP Phan Thiết tuy
không dài nhưng đã để lại nhiều ấn tượng,
nhiều kỷ niệm sâu sắc trong lòng Bác về
nhà trường, về nghề dạy học.

Nếu từng đặt chân vào lớp học đã hơn 100
năm tuổi - nơi mà Bác Hồ giảng dạy khi xưa
thì bất kỳ ai cũng dâng tràn xúc động, bồi
hồi nhớ về Bác .
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Cùng với dạy học, thầy giáo Nguyễn Tất Thành còn truyền bá cho học sinh lòng yêu quê
hương đất nước qua từng buổi học.

Theo tư liệu tại Khu Di tích lịch sử Trường
Dục Thanh, vào tháng 2/1911, thầy giáo
Nguyễn Tất Thành đã rời Trường Dục
Thanh với giấy thông hành tên Văn Ba do
các cụ Trần Lệ Chất và Hồ Tá Bang lo giúp
Khu Di tích Trường Dục Thanh được Nhà
để vào Sài Gòn lên tàu vượt đại dương đi
nước xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia.
tìm đường cứu nước. Do nhiều lý do lịch sử
nên trường Dục Thanh đã đóng cửa vào
năm 1912.
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Phần di tích cũ vẫn còn nguyên vẹn gồm Phía bên phải gian phòng học là Nhà Ngư,
giếng nước được xây bằng gạch ở phía sau làm nơi nội trú của thầy giáo và học sinh
Ngọa Du Sào.
Trường Dục Thanh. Phía sau phòng học và
Nhà Ngư là Ngọa Du Sào - đây là nơi thầy
giáo Nguyễn Tất Thành từng đọc sách báo,
soạn bài.

Trường Dục Thanh không đơn thuần chỉ là
một ngôi trường đơn thuần mà người dân
Bình Thuận con coi như nơi đây là cái nôi
của tinh thần hiếu học và tình yêu quê
hương đất nước. Hàng năm, trường đón
tiếp hàng nghìn lượt khách trong và ngoài
nước đến tham quan, thưởng lãm.

Ngoài ra, trong khu di tích còn nhiều loại
cây như cây si lâu năm và các dãy cây
được cắt tỉa gọn gàng. Tất cả hiện vật, cây
cối tạo cho ngôi trường cảm giác thân thiện,
gần gũi..

PV // https://www.phapluatplus.vn
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au 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học
tập và làm theo Bác trên địa bàn TP.Phan Thiết đã có nhiều chuyển biến tích cực,
tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên
và quần chúng nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết
kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Chọn việc bức xúc, nổi
cộm giải quyết
Ngay sau khi Tỉnh ủy triển
khai, Ban Thường vụ Thành
ủy đã ban hành Kế hoạch số
30 ngày 7/12/2016 thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
Theo đó, Ban Thường vụ
Phan Thiết chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho dân trong giải Thành ủy bổ sung 2 nội dung
quyết thủ tục hành chính. Trong ảnh: Bộ phận một cửa UBND TP. cần tập trung giải quyết và
Phan Thiết. Ảnh: Đình Hòa.
đưa vào kế hoạch của Ban
Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ
sinh thực phẩm; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tệ nạn xã hội (trọng tâm
là ma túy và cờ bạc).
Theo đó, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình
thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại
chúng; hội nghị phổ biến các quy định mới, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm…
thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thành phố quan tâm, chỉ đạo thường xuyên,
đặc biệt trong các ngày lễ, tháng hành động và sự kiện lớn. Nhờ vậy từ năm 2017 đến
nay không có dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Đối với nội dung kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tệ nạn xã hội. Thông qua cuộc họp
giao ban khối nội chính hàng quý, Thường trực Thành ủy thường xuyên chỉ đạo, đề ra các
nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma
túy. Công an thành phố thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an
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ninh trật tự; tiến hành rà soát, quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma
túy. Đồng thời phối hợp chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với
phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung đấu tranh triệt phá, chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức
tạp về ma túy.
Cấp ủy các phường, xã thực hiện tốt việc cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng, vận động
đối tượng nghiện uống methadon. Nhiều khu phố với mô hình phòng chống, lây lan ma
túy được triển khai tốt và nhân rộng như “Tổ phòng chống lây lan ma túy” (khu phố 4,
phường Đức Thắng), “Khu phố tự quản phòng chống lây, lan ma túy” (khu phố C, phường
Thanh Hải; khu phố 4, phường Xuân An; khu phố 3, phường Đức Long; khu phố 5,
phường Phú Tài)...
Lan tỏa sâu rộng khắp nơi
Sức lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn
thể hiện ở sự đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân của người đứng đầu. Đó là
những buổi đối thoại giữa Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết với nhân
dân, qua đó nắm chắc và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân
dân. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý hành chính các
cấp, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đối với cấp ủy các địa phương, đơn vị cũng tổ chức đối thoại với nhân dân, phân công
nhiệm vụ cụ thể và xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong từng lĩnh vực phụ trách.
Nhiều công chức, viên chức chọn việc học tập theo gương Bác phù hợp với lĩnh vực phụ
trách, như tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tiết
kiệm chi phí văn phòng. Nhiều đảng viên đi đầu trong mọi hoạt động tại các khu phố, tích
cực vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, giúp nhau phát triển kinh tế,
vươn lên làm giàu…
Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục triển khai có
hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống
nhân dân”. Phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, của báo chí trong việc phát hiện, biểu
dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu. Đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực,
tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hiện
tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt
trong công việc, nói đi đôi với làm, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức ngày càng sâu
sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.

T.Anh // http://www.baobinhthuan.com.vn
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inh ra và lớn lên tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình trong gia đình có truyền thống
phục vụ cho quân đội, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học sỹ quan lục quân 2, thiếu
tá Dương Thái Sơn được cử về công tác tại Quân đoàn 4 Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ
huy Quân sự huyện Bắc Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, tham gia học tập tại
Học viện Lục quân và hiện tại là Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc
Bình. Dù công tác tại đâu và với cương vị gì, thiếu tá Sơn luôn phấn đấu thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao; nghiêm túc chấp hành điều lệnh, điều lệ của quân đội; bản thân luôn
nêu cao ý thức tự giác trong chấp hành chủ trương của Đảng, phát luật Nhà nước, kỷ luật
quân đội, các chế độ, quy định của đơn vị; tích cực học tập và làm theo lời dạy của Bác
Hồ. Bên cạnh đó cũng thường xuyên đóng góp ý kiến để xây dựng tập thể chi bộ, đơn vị
vững mạnh; tìm tòi và sáng tạo trong công việc.
Thiếu tá Sơn chia sẻ: “Thực hiện theo
phong cách của Bác, bản thân tôi rất tâm đắc
đức tính cần cù, tự chủ, sáng tạo, nói đi đôi
với làm; chính vì vậy tôi luôn tự nhủ bản thân
phải tự mình nêu gương. Đối với những nội
dung, công việc mới, chưa có kinh nghiệm,
tôi luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, trao đổi
với các đồng chí trong đơn vị, tìm tòi ra nhiều
cách làm hay và hiệu quả để hoàn thành tốt
nhiệm vụ”.
Sau 1 năm công tác trên cương vị Phó
Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự
huyện, thiếu tá Sơn đã kịp thời tham mưu
Thiếu tá Sơn (bên phải) tham gia tọa đàm trong cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện
buổi lễ tuyên dương học tập và làm theo Bác.
công tác triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc
phòng địa phương, công tác sẵn sàng chiến đấu ở cấp huyện, cấp xã trong xử trí các tình
huống, nhất là các điểm ngày lễ, tết, kỷ niệm... tham mưu công tác phối hợp giữa 3 lực
lượng công an, quân sự, đồn biên phòng, góp phần làm tốt công tác xử trí có hiệu quả các
tình huống xảy ra.
Đặc biệt, năm 2018, nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu trong
lực lượng vũ trang huyện, thiếu tá Sơn đã tự tìm tòi, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ
thuật trong huấn luyện (mô hình báo bia bán tự động); đồng thời xây dựng mới các mô
hình huấn luyện tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ cấp tỉnh, đạt giải nhì cá
nhân và giải ba toàn đoàn; tham gia Hội thi cán bộ quân sự giỏi và Hội thi sáng kiến ngành
hậu cần đều đạt giải nhất.
Với những thành tích đã đạt được, thiếu tá Sơn sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất của
anh “bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực cống hiến, vượt qua khó khăn, trau dồi nghiệp vụ công tác và
hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Thiếu tá Dương Thái Sơn là cá nhân tiêu biểu của lực lượng vũ trang huyện Bắc Bình
vừa được Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tặng giấy khen trong học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2018).
Mai Thảo // http://www.baobinhthuan.com.vn
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ở VHTTDL Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 829/KH-SVHTTDL
ngày 20/4 về tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020).
Các hoạt động kỷ
niệm được tổ chức
nhằm tuyên truyền
sâu rộng, làm cho
cán bộ, đảng viên và
các tầng

lớp nhân

dân nhận thức đầy
đủ, sâu sắc về công
lao trời biển và cống
hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể
hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực
hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí,
khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững
bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Thông qua đó, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin
của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh
năm 2020.
Theo kế hoạch, các nội dung tuyên truyền, gồm: Tuyên truyền về thân thế, cuộc
đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống
hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam,
với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Thể hiện lòng thành kính tưởng
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nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của
nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, khẳng
định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng
và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông
tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cùng với đó, tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới
góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi
mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện 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". Đồng thời, phản ánh không khí phấn khởi,
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong
trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự
kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở.
Cũng theo kế hoach, một số hoạt động cụ thể được tổ chức, bao gồm: Phục vụ
lãnh đạo tỉnh, nhân dân, du khách đến dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020);
Tổ chức triển lãm tranh cổ động, ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh thời sự, ảnh nghệ thuật chủ đề "Những tấm gương bình
dị mà cao quý" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; Chương trình nghệ thuật
ca ngợi về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí
Minh; thể hiện lòng thành kính, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với
sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và
công nhân quốc tế./.
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