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NAËNG LOØNG VÔÙI “DAÂN” VÔÙI “ÑAÛNG” TRÖÔÙC LUÙC ÑI XA

C

hủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc vào một sáng tháng 5 năm 1965, nhân dịp
sinh nhật lần thứ 75 của Ngƣời. Theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ (thƣ ký của Bác): Đó
là một buổi sáng thứ hai đẹp trời ngày 10/5/1965, trong vƣờn Bác rộn ràng tiếng chim
hót và hoa nắng rải vàng mặt đất, đúng 9 giờ sáng Bác Hồ ngồi vào bàn đặt bút viết những
dòng đầu tiên của bản Di chúc.
Đƣợc Ngƣời nghiền ngẫm, chỉnh sửa, bổ
sung trong suốt 4 năm (1965 - 1969), chắt lọc
tình cảm và suy nghĩ của cả cuộc đời, Di chúc
là những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về xây dựng Đảng cầm quyền và chăm
lo đời sống nhân dân, sau khi cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nƣớc giành thắng lợi
hoàn toàn.
Trƣớc hết nói về Đảng, điều đầu tiên Chủ
tịch Hồ Chí Minh quan tâm là căn dặn Đảng ta
phải chăm lo củng cố sự đoàn kết thống nhất
trong Đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê
bình, thƣờng xuyên đổi mới và chỉnh đốn
Đảng để đủ sức cầm lái, dẫn đƣờng cho quần chúng nhân dân.
Ngƣời viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các
đồng chí từ Trung ƣơng đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng nhƣ giữ gìn
con ngƣơi của mắt mình”.
Thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc
đang diễn ra hết sức cam go quyết liệt, nhất là trên chiến trƣờng miền Nam, song Ngƣời có
niềm tin mãnh liệt kháng chiến sẽ “nhất định thắng lợi hoàn toàn”. Và với tầm nhìn xa trông
rộng, ngay từ lúc ấy Ngƣời đã tiên liệu sau khi đất nƣớc thống nhất sẽ xuất hiện những nguy
cơ mới đối với một Đảng cầm quyền. Ngƣời căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi
đảng viên cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính,
chí công vô tƣ. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là ngƣời lãnh đạo, là
ngƣời đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Nặng lòng với dân, trong Di chúc Bác viết: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng nhƣ
miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại
kinh qua nhiều năm chiến tranh.
Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân
dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành vời Đảng.
Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng
nâng cao đời sống của nhân dân”.
Năm 1945 ngay sau khi nƣớc ta vừa giành đƣợc độc lập, Bác đã căn dặn cán bộ đảng
viên: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Và cho đến giây phút cuối cùng Ngƣời vẫn lo cho dân, không để làm phiền dân: “Sau khi tôi
đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của
nhân dân”. Nói về việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không đƣợc phục vụ Tổ quốc,
phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Ngót nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lại, sửa lại lần cuối cùng
bản Di chúc vào ngày 19/5/1969, nhƣng những lời Bác căn dặn trƣớc lúc đi xa “Phải giữ gìn
Đảng ta thật trong sạch”; “Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa,
nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, vẫn còn in đậm trong trái tim và khối óc
của bao cán bộ đảng viên và ngƣời dân Việt Nam.
Khôi Nguyên // http://www.baobinhthuan.com.vn
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HÌNH TÖÔÏNG BAÙC HOÀ TRONG CA DAO VIEÄT NAM

Ñ

ể nói lên tâm tƣ, tình cảm của mình, nhân dân ta thƣờng sáng tác ca dao. Ca dao là
những sáng tác có vần điệu đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong
lịch sử văn học dân tộc và thế giới chƣa có danh nhân nào đƣợc ca dao hóa với số
lƣợng nhiều và sâu đậm nghĩa tình nhƣ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Ca dao về Bác Hồ là những bài ca dao do nhân dân khắp mọi miền đất nƣớc sáng tác
về Bác từ sau cách mạng tháng Tám. Đây là một bộ phận của ca dao hiện đại. Tình cảm
sâu nặng của nhân dân dành cho Bác không chỉ vì Bác Hồ là lãnh tụ tối cao của dân tộc
mà vì Bác là tấm gƣơng mẫu mực hy sinh cả cuộc đời tận trung với nƣớc, tận hiếu với
dân.
Đất nƣớc lầm than, thấu hiểu sâu sắc nỗi thống khổ, vất vả của ngƣời dân trong cảnh
cơ hàn, ngày 05/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, ngƣời thanh niên 21 tuổi dƣới tên Văn
Ba đã rời quê hƣơng xứ sở. Không tiền bạc, không bạn bè ngƣời thân, ngƣời thanh niên
ra đi với hành trang là tấm lòng yêu nƣớc, thƣơng dân thiết tha:
Nhà Rồng bến cũ tối tăm/ Ra đi cho sáng trăng rằm nƣớc non/ Nhìn về một dải giang
sơn/ Càng cao sóng biển căm hờn bấy nhiêu; Thƣơng nhà phải tạm rời nhà/ Xa quê năm
tháng không nhòa tình quê/ Hƣớng về đồng ruộng, bờ tre/ Xót tình non nƣớc bốn bề lao
đao/ Bao phen sóng vỗ thuyền chao/ Đinh ninh tấc dạ mai sau lại về.
Ba mƣơi năm bôn ba trên đất khách quê ngƣời, hòa mình vào cuộc sống của những
ngƣời dân lao động nghèo khổ ở các dân tộc trên thế giới, Bác đã sống bằng nhiều nghề
vất vả chỉ để tìm ra con đƣờng cứu nƣớc, trở về Tổ quốc lãnh đạo nhân dân thoát khỏi
ách nô lệ. Ca dao đã thuật lại sống động những ngày dài gian khổ đó:
Đêm dài thăm thẳm Châu Phi/ Công Poanh tuyết trắng, Pa-ri gió cồn/ Sƣơng mù mờ
mịt Luân Đôn/ Thƣơng đôi dép nhỏ đã mòn chông gai/ Giữa trời băng giá Quảng Đông/
Bác nhen nhóm ngọn lửa hồng mai sau; Nỗi lòng đau đáu canh thâu/ Trời Tây tuyết giá
mây sầu tứ giăng/ Tình dân dây đã buộc ràng/ Nỗi riêng gác lại gió sƣơng quản gì/ Con
đƣờng cứu nƣớc nhiêu khê/ Bồi bàn, quét tuyết, việc chi cũng làm...
Trên suốt chặng đƣờng bôn ba khắp các châu lục, cuộc sống lao động đầy gian khổ đã
không làm Ngƣời chùn bƣớc, trái lại càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nƣớc nồng nàn, thôi
thúc Ngƣời tranh thủ mọi cơ hội để học hỏi, để nghiên cứu các học thuyết cách mạng.
Trong khó khăn gian khổ ấy, Ngƣời đã tìm ra chân lí sáng ngời: đó là Chủ nghĩa Mác Lênin:
Canh dài tâm sự ngổn ngang/ Đồng bào giai cấp, tìm đƣờng tiến lên/ Sáng lòng nhờ
Mác - Lênin/ Đầu rơi máu đổ vẫn tin một ngày./ Khắp nơi đỏ rực cờ bay/ Bình minh xua
bóng đêm dài tối tăm.
Cách mạng tháng Tám thành công nhƣng chính quyền non trẻ gặp khó khăn trăm bề.
Khó khăn lớn nhất chính là nạn đói. Vấn đề cấp bách nhất của Chính phủ lâm thời là cứu
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đói. Ngoài giải pháp “sẻ cơm nhƣờng áo” thì tăng gia sản xuất là giải pháp giải quyết vấn
đề từ gốc. Ngƣời khẩn thiết kêu gọi: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia
sản xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay. Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ
vững quyền tự do độc lập”. Hƣởng ứng lời kêu gọi đó, ngƣời nông dân trên đồng ruộng,
ngƣời công nhân trong xƣởng máy thi đua đẩy mạnh tăng gia sản xuất:
Nghe lời Bác dạy thì no/ Đừng để đất nghỉ, đừng cho máy ngừng/ Đừng để ao cá vắng
tăm/ Chuồng gà vắng trứng, buồng tằm vắng tơ; Chúng con quyết chí thi đua/ Sản xuất,
tiết kiệm cho vừa lòng Cha.
Cùng với chiến dịch chống giặc đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi đua
chống giặc dốt bởi một “quốc nạn” mà thời Pháp thuộc để lại là hơn 90% dân Việt Nam
mù chữ. Chính vì thế, Bác đã kêu gọi nhân dân “chống nạn mù chữ”, “diệt giặc dốt” vì
“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thực hiện lời hiệu triệu của Ngƣời, phong trào “Bình
dân học vụ” phát triển khắp nơi và chỉ trong ba năm đã có hơn 8 triệu ngƣời Việt Nam biết
đọc, biết viết. Ca dao về Bác xuất hiện hàng loạt các bài cổ động cho phong trào này:
Hôm qua anh đến chơi nhà/ Thấy mẹ dệt vải thay cha đi bừa/ Thấy nàng mải miết xe
tơ/ Thay cháu “i - tờ” ngồi học bi bô/ Thì ra vâng lệnh Cụ Hồ/ Cả nhà yêu nƣớc “thi đua”
học hành; Giỏi nhƣ đến mức Cụ Hồ/ Ngƣời còn phải học huống hồ chúng ta; Không đèn
thì lấy ánh trăng/ Mực bằng đậu cút, giấy bằng lồ ô/ Quyết tâm học chữ Bác Hồ/ Nƣớc
nhà độc lập, tự do có ngày.
Suốt chặng đƣờng dài đấu tranh, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với từng
thăng trầm biến thiên của lịch sử dân tộc, trên từng bƣớc đƣờng xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở miền Bắc đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam. Mọi đối tƣợng, mọi
giai cấp, mọi tầng lớp, Bác đều chỉ dẫn tận tình, thƣơng yêu, lo lắng vô bờ:
Cụ Hồ lo lắng sớm chiều/ Dân công vất vả bấy nhiêu thấm gì; Cụ Hồ lo lắng quanh
năm/ Anh đắp chăn ấm, anh nằm chiếu êm/ Cụ Hồ lo nghĩ ngày đêm/ Cho anh Vệ quốc có
thêm đôi giày; Bác Hồ yêu mến thợ thuyền/ Bác lo chăm sóc yêu thƣơng mọi ngƣời/ Lo
ăn, lo mặc, lo chơi/ Lo chốn làm việc, lo nơi học hành/ Bác lo chăn ấm áo lành/ Bác dìu
dắt thợ đấu tranh từng giờ...
Thế nhƣng, chƣa kịp nhìn đất nƣớc mừng vui trong ngày thống nhất, ngày 02/9/1969,
Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta. Trong nỗi tiếc thƣơng vô hạn không gì có thể tả đƣợc, ngƣời
dân lại mƣợn những câu ca dao để ghi lại những giây phút nghẹn ngào ấy:
Tin sét đánh từ thủ đô Hà Nội/ Vọng Hồ Nam vang dội đất trời/ Cả nƣớc kêu Bác Hồ ơi/
Tim ngƣời ngừng đập vạn lời đau thƣơng; Tang chung ảm đạm đất trời/ Một lời Di chúc
ngàn đời để thƣơng; Bạc phơ mái tóc phong trần/ Quên mình chỉ nghĩ nhân dân đồng
bào/ Bác đi xa mãi rồi sao/ Nghĩa sâu ơn cả thấm vào chúng con; Nhất xanh là bạch đàn
chanh/ Bác đi để lại hƣơng lành cho con/ Nhất xanh là tán đa tròn/ Bác đi để bóng mát
trùm nghìn sau/ Nhất thẳng là ngọn phi lao/ Giữa trời hát mãi công lao Bác Hồ.
Bác mất là một tổn thất lớn lao nhƣng tên tuổi và sự nghiệp của Bác vẫn sống mãi
trong sự nghiệp của dân tộc. Hình ảnh Bác luôn hiện hữu trên mỗi chặng đƣờng hành
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quân vất vả, trong những cơn gió núi, mƣa nguồn, trong mỗi bƣớc tiến công và cả trong
niềm vui thắng lợi. Những bài ca dao về Bác vút lên từ những vùng giặc bình định, từ
những chiến hào còn nồng khói bom, thuốc súng, trở thành sức mạnh tiêu diệt kẻ thù:
Dù cho giọt máu cuối cùng/ Con tin vào Bác vững lòng tiến lên/ Con thề: diệt sạch xâm
lăng/ Hai miền Nam Bắc cùng xanh đất trời; Cho dù san phẳng Trƣờng Sơn/ Bác ơi cháu
chỉ sắt son một lòng /Đấu tranh thống nhất non sông/ Giấc ngàn thu thỏa ƣớc mong Bác
Hồ; Bác ơi khẩu súng cầm tay/ Dù muôn gian khổ chẳng lay đƣợc lòng; Lòng còn hẹn với
muôn lòng/ Bắc Nam thống nhất thành công mới về...
“Bác Hồ đã mất; Đƣờng lối Bác vẫn còn”. Bài ca dao này tiếp bài ca dao khác ra đời,
nén chặt những quyết tâm, những nỗi lòng, âm thầm truyền trong trái tim ngƣời Việt Nam
nhƣ một thứ truyền đơn vô hình với một niềm tin sắt đá: có sự dìu dắt chỉ dẫn của Bác thì
thắng lợi nhất định sẽ về ta, non sông sẽ liền một dải, hai miền Nam Bắc sẽ sum họp một
nhà.
2. Ngàn năm ơn Bác vẫn còn ghi sâu
Bác là ngƣời dẫn đƣờng, là tấm gƣơng sáng, là ngọn đuốc lung linh soi sáng cho nhân
dân cả nƣớc đi trên con đƣờng tới độc lập, tự do và hạnh phúc. Nhờ Đảng, nhờ Bác,
nhân dân ta đã thoát cảnh tối tăm vƣơn lên cuộc đời mới:
Cụ Hồ yêu nƣớc thƣơng dân/ Dắt dìu dân tộc thắng ba kẻ thù/ Giặc Tây, giặc đói, giặc
mù/ Cả ba thứ giặc Bác Hồ vƣợt qua; Từ ngày giải phóng quê tôi/ Mít- tinh lại họp, rợp trời
cờ bay/ Trẻ em đi học ban ngày/ Nhân dân đi cấy, đi cày mừng vui/ Thuyền bè xuôi
ngƣợc, ngƣợc xuôi/ Có chè Phú Thọ có sồi Bắc Ninh/ Cây đa bóng mát đầu đình/ Bờ tre
trong xóm, lúa xanh ngoài đồng/ Từ nay mặc sức vun trồng/ Nƣớc giàu dân mạnh, vợ
chồng ấm no/ Hòa bình, độc lập, tự do/ Nghìn năm ơn đức Cụ Hồ không quên...
Với đạo lý uống nƣớc nhớ nguồn, nhân dân ta từ thế hệ này qua thế hệ khác không
quên công ơn của các bậc tiền nhân. Tuy nhiên, chỉ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân
mới sáng tác một lƣợng ca dao nhiều và sâu đậm nghĩa tình nhƣ vậy. Bởi Bác là ngƣời tổ
chức và lãnh đạo hai cuộc kháng chiến trƣờng kỳ. Mọi thắng lợi của cách mạng và kháng
chiến gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Bác đem lại sự đổi đời cho đất nƣớc,
cho toàn dân. Nhân dân mãi mãi ghi sâu công ơn này:
Trăm năm bia đá thì mòn/ Ngàn năm ơn Bác vẫn còn ghi sâu/ Dù cho vật đổi sao dời/
Ơn cụ Hồ, nghĩa Đảng đời đời không quên; Uống nƣớc là nhớ đến nguồn/ Cơm no áo ấm
nhớ ơn Bác Hồ/ Ơn Bác Hồ sâu hơn Nam Hải/ Công Bác Hồ bằng dải Trƣờng Sơn/ Nam
Hải sâu ta đo cũng đƣợc/ Trƣờng Sơn dài ta vƣợt cũng qua/ Công ơn của Bác bao la/
Nhân dân kể đến bao giờ cho xong.
Để diễn tả công lao to lớn ấy, nhân dân ta thƣờng sử dụng bút pháp “thần thánh hóa”.
Với bút pháp này, ca dao tìm đến những biểu trƣng của cái đẹp tuyệt đối, lý tƣởng, những
gì thiêng liêng nhất, kỳ vĩ nhất trong thiên nhiên vũ trụ để xây dựng hình ảnh Lãnh tụ nhƣ:
mặt trời, vầng Thái Dƣơng, sao Bắc Đẩu, gƣơng Hồ Thủy, núi Thái Sơn, trời đất, sông bể,
hoa sen, hƣơng quế, hƣơng trầm... Phải chăng nhân dân đã tạc Ngƣời vào sông núi
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trƣờng tồn mãi mãi với các thế hệ con Rồng cháu Tiên. Cách so sánh nhƣ thế càng làm
nổi bật sự vĩ đại của Bác, chỉ có những hình ảnh ấy mới xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của
Bác và mới thỏa tấm lòng ngƣỡng mộ, tôn kính, biết ơn của nhân dân ta đối với Bác:
Tháp Mƣời đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ; Núi cao là núi Thái
Sơn/ Ơn cao nghĩa cả là ơn Cụ Hồ; Cụ Hồ ơn đức biết bao/ Ơn dày sánh đất, đức cao
sánh trời; Đố ai đếm đƣợc lá rừng/ Đố ai đếm đƣợc mấy tầng trời cao/ Đố ai đếm đủ vì
sao/ Đố ai đếm đƣợc công lao Bác Hồ/ Bác Hồ là vị cha chung/ Là sao Bắc Đẩu, là vầng
Thái Dƣơng; Ơn Cha nhƣ núi nhƣ non/ Nhƣ gƣơng Hồ Thủy, nhƣ hòn Thái Sơn; Trên trời
có ông sao Rua/ Dƣới đất ta có Cụ Hồ sáng soi/ Ánh sao Rua sáng ngời một góc/ Gƣơng
Cụ Hồ chiếu khắp năm châu...
Qua ca dao về Bác Hồ, chúng ta thấy một tấm lòng thƣơng yêu, một mối quan hệ gắn
bó máu thịt giữa Bác với nhân dân, giữa lãnh tụ với quần chúng. Nhân dân gọi Ngƣời là
Bác, là Cha và xƣng mình là con, là cháu. Dƣờng nhƣ, khoảng cách giữa lãnh tụ và nhân
dân đã bị xóa bỏ, thay vào đó là mối quan hệ Cha-con, Bác-cháu ruột thịt thân thiết, không
tách rời, không một sức mạnh nào có thể phá vỡ:
Cụ Hồ với dân/ Nhƣ chân với tay/ Nhƣ chày với cối/ Nhƣ cội với cành.
Dành trọn cuộc đời để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, với Bác, điều quý nhất,
niềm mong mỏi sâu nặng nhất là độc lập cho Tổ quốc, là cơm no áo ấm, tự do hạnh phúc
cho nhân dân Việt Nam. Điều đó đã trở thành lý tƣởng, hoài bão, mục tiêu suốt đời hy
sinh, cống hiến của Ngƣời: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ
quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào
chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó. Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi
cũng chỉ đeo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”. Với kết cấu đối lập, bài ca dao
đã đúc kết gần nhƣ hết thảy các lí do khiến nhân dân ta yêu kính Ngƣời:
Ngƣời thƣờng cực khổ đôi ba/ Cụ Hồ cực khổ tính ra tới mƣời/ Ngƣời thƣờng ngày
tháng vui chơi/ Cụ Hồ mãn có lo đời ấm no/ Ngƣời thƣờng toan tính so đo/ Cụ Hồ thƣơng
nƣớc nên thờ nƣớc thôi/ Ngƣời thƣờng chỉ biết cái tôi/ Cụ Hồ yêu mến khắp ngƣời trần
gian/ Ngƣời thƣờng nhà cửa cao sang/ Cụ Hồ lắm lúc nằm hang, ở gò/ Ngƣời thƣờng
rƣợu thịt say no/ Cụ Hồ có lúc không thƣờng chén cơm/ Ngƣời thƣờng là lụa đầy rƣơng /
Cụ Hồ bộ vải tầm thƣờng đủ thay/ Ngƣời thƣờng nệm ấm loay hoay/ Cụ Hồ nhiều tối gối
tay mà nằm/ Ngƣời thƣờng sợ nhọc tấm thân/ Cụ Hồ dầu dãi phong trần vẫn vui/ Cụ Hồ
của chúng con ơi/ Bao giờ Cụ mới thảnh thơi bằng ngƣời.
3. Lòng dân với Bác vuông tròn thủy chung
Ca dao về Hồ Chí Minh nằm trong dòng phát triển của thơ ca dân gian về nhân vật lịch
sử. Về điều kiện phát sinh và lƣu truyền, nếu nhƣ trong thời kỳ quốc gia phong kiến, ca
dao lịch sử thƣờng xuất hiện ở nơi xảy ra sự kiện lịch sử đó, rồi dần dần lan truyền ra
nhiều địa phƣơng và truyền tụng từ đời này sang đời khác, thì ca dao về Bác Hồ có ở
khắp mọi nơi trên đất nƣớc. Từ miền núi Trƣờng Sơn Tây Nguyên đến đồng bằng ven
biển. Từ Bắc vào Trung tới chót mũi Cà Mau. Từ trong nƣớc đến đồng bào xa Tổ quốc.
Nghĩa là ở đâu có ngƣời Việt Nam yêu nƣớc ở đó có ca dao về Bác Hồ.
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Từ núi rừng Việt Bắc, chúng ta nghe hát:
Em về giã gạo ba giăng/ Anh lên múc nƣớc Cao Bằng về ngâm/ Đến ngày mƣời chín
tháng năm/ Gói thành đôi bánh đem dâng Bác Hồ.
Đồng bào các dân tộc Thái, Mƣờng, Tày, Nùng, Hmông ở Việt Bắc, Tây Bắc luôn cảm
nhận đƣợc tình cảm của Bác dành cho họ:
Đất nƣớc ta có Cụ Hồ/ Cụ Hồ thƣơng dân đất Mƣờng ta, sông bể không bằng.
Đất Hồng Lam cũng là một mảnh đất của ca dao và thần thoại. Những làn điệu dân ca
xứ Nghệ luôn làm xao xuyến lòng ngƣời:
Bác trao cờ tặng quê ta/ Lá cờ chiến thắng là quà lập công/ Cờ bay đỏ đất Lam Hồng/
Cờ bay muôn nẻo, lập công muôn miền/ Ngắm cho trúng, bắn cho tin/ Làm quà thắng lợi
dâng lên Bác Hồ.
Đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh, Đông Anh lúc nào cũng đinh ninh lời dạy của Bác:
Ca rằng dân tuyến Vinh Linh/ Ghi sâu lời Bác đinh ninh đời này; Bạc màu là đất Đông
Anh/ Làm theo lời Bác vẫn xanh ruộng đồng.
Thông qua việc ngợi ca cảnh đẹp Quảng Ngãi - Bình Định, tác giả dân gian muốn nhấn
mạnh đến ơn đức của Bác Hồ. Nhờ Bác chèo lái con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh
quang nên cuộc sống và thiên nhiên mới tƣơi đẹp đến nhƣ vậy:
Đồng nào cao bằng đồng Thi Phổ/ Thổ nào cao bằng thổ Ba Tơ/ Ơn nào sâu bằng ơn
Cụ Hồ/ Nguồn bao nhiêu nƣớc ơn Cụ Hồ bấy nhiêu/ Nƣớc sông Trà in hình núi Ấn/ Dừa
Trung Lƣơng soi bóng Lại Giang/ Nhìn lên cờ đỏ sao vàng/ Lòng dân ơn Bác muôn vàn
Bác ơi.
Đồng bào Tây Nguyên đã gửi lòng thƣơng yêu, trìu mến của mình đối với Bác Hồ bằng
những vần thơ mộc mạc và giản dị, giản dị nhƣ chính con ngƣời, lối sống, tiếng nói hàng
ngày của đồng bào:
Hồ Chí Minh, Ngƣời là con sông lớn/ Ngƣời là mặt trời, Ngƣời là mặt trăng/ Mùa lạnh
nhắc tên Hồ Chí Minh, cái bụng ấm/ Mùa nắng nhắc tên Hồ Chí Minh, mây thêu mặt trời
hồng/ Mùa thu nhắc tên Hồ Chí Minh, mây lắng trời trong/ Mùa xuân nhắc tên Hồ Chí
Minh, cây cỏ đâm nhựa, trổ bông.
Đến với đồng bào Bình-Trị-Thiên, chúng ta vô cùng xúc động khi đƣợc đọc lại những
vần ca dao nói lên tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với Bác Hồ:
Cụ Hồ với chúng mình nhƣ tình phụ tử/ Cụ hi sinh suốt đời để phụng sự nhân dân/ Với
tác phong liêm, chính, kiệm, cần/ Tấm lòng đức độ muôn dân đƣợc nhờ.
Cũng nhƣ bao dân tộc ít ngƣời khác, ngƣời dân Jrai, Ba Na cũng có những nghĩ suy về
Bác rất độc đáo, cụ thể, sinh động. Họ nghĩ về Bác, họ tin vào Bác, Bác luôn là hiện thân
của những gì tốt đẹp nhất. Bởi với họ Bác là:
Ngƣời già làm to nhất/ Ngƣời đứng đầu đoàn kết/ Ngƣời lãnh tụ đất Việt/ Tên vang
lừng nơi nơi...
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Miền Nam luôn ở trong trái tim Hồ Chí Minh, và bởi vậy, hình ảnh Ngƣời luôn hiển hiện
trong tâm khảm của mỗi một ngƣời dân miền Nam yêu quí. Muôn triệu tấm lòng, muôn
triệu trái tim nhân dân miền Nam luôn hƣớng về Bác:
Trời còn khi nắng khi mƣa/ Miền Nam thƣơng nhớ Bác Hồ không nguôi/ Dù cho vật đổi
sao dời/ Ơn sâu nghĩa nặng đời đời không quên.
Sống dƣới ách kìm kẹp của kẻ thù, đồng bào miền Nam càng thấm công ơn của Bác.
Nhân dân khắp các tỉnh thành miền Nam đều có ca dao về Ngƣời:
Bao giờ thống nhất non sông/ Cần Thơ gửi vú sữa kính dâng lên Bác Hồ; Ai xây, ai
đắp, ai bồi/ Công ơn của Bác chói ngời Bạc Liêu;Miền Nam nhớ Bác vô cùng/ Mong ngày
đón Bác vào trong Khánh Hòa; Đêm qua nằm ngủ con mơ/ Thấy tàu của Bác cập bờ Cà
Mau...
Từ đảo khơi xa, trong tiếng sóng vẫn lắng nghe những lời Bác dạy:
Đảo xa sóng dội bốn bề/ Lắng nghe lời Bác vọng về biển khơi/ Quân nghe phơi phới
niềm vui/ Biển nghe dậy sóng hòa lời thiết tha.
Biết nói làm sao hết những lời ca cất lên từ đáy lòng thƣơng nhớ và biết ơn vô hạn của
nhân dân với Bác. Không chỉ nhân dân trong nƣớc mà cả kiều bào ở nƣớc ngoài dù ở xa
nhƣng lúc nào cũng hƣớng về quê hƣơng, đất tổ, nơi có Cụ Hồ đang “đồng cam cộng
khổ” kháng chiến với nhân dân:
Chúng con ở bốn phƣơng trời / Quay về hƣớng Cụ muôn đời chúc mong/ Dài lâu nhƣ
suối nhƣ ông/ Cụ Hồ sống mãi trong lòng chúng con.
Lời Bác, tên Bác thấm sâu vào lòng mỗi ngƣời và tỏa khắp núi sông. Khắp nơi trên dải
đất Việt Nam, đâu đâu cũng có ca dao về Bác Hồ. Nhân dân mỗi địa phƣơng, mỗi miền
đều có một cách biểu hiện tình cảm mang sắc thái địa phƣơng khác nhau đối với lãnh tụ.
Họ hình tƣợng hóa tình cảm đó vào những gì thân thiết nhất gắn liền với miền đất mà họ
đang sống nhƣng tựu chung những tình cảm ấy đã hòa vào làm một. Bởi nhân dân ta dù
miền ngƣợc hay miền xuôi, dù là ngƣời Kinh hay ngƣời Thƣợng, thành thị hay nông thôn,
ở tiền tuyến hay hậu phƣơng,... cùng chung một lòng:
Lòng dân chung một Cụ Hồ; Lòng dân chung một Thủ đô; Lòng dân chung một cơ đồ
Việt Nam; Bắc Nam là con một Cha/ Là gà một mẹ, là hoa một cành/ Nguyện cùng biển
thẳm non xanh/ Cùng nhau một chí đấu tranh vững bền.
Bác Hồ ở giữa lòng dân, Bác Hồ sống mãi trong lòng nhân dân. Làm sao kể hết công
lao của Bác Hồ và làm sao kể hết những câu ca dao của nhân dân ta viết về Bác Hồ vì đó
là mạch nguồn cảm hứng vô tận, nhƣ nghĩa tình tha thiết của những ngƣời con đất Việt
hƣớng về vị Cha già dân tộc kính yêu. Có một tƣợng đài sống mãi trong lòng dân, thời
gian, gió mƣa không thể bào mòn đƣợc là tƣợng đài Bác Hồ trong ca dao Việt Nam.

Phan Thị Hoài // http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn
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CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH – TEÂN NGÖÔØI COØN MAÕI

T

VÔÙI NON SOÂNG, ÑAÁT NÖÔÙC
rong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, mỗi thắng lợi, mỗi bƣớc đi lên
đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngƣời cống hiến trọn đời,
làm rạng rỡ non sông, đất nƣớc.
Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, trên
Quảng trƣờng Ba Đình lịch sử, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc
lập, khai sinh nƣớc Việt Nam dân chủ
cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân
tộc.

Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ
Chí Minh (giữa), Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ
Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng
chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch. (Ảnh: Tư liệu
TTXVN)

Trong suốt chiều dài lịch sử của cách
mạng Việt Nam, mỗi thắng lợi, mỗi bƣớc
đi lên đều gắn liền với công lao to lớn
của Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngƣời đã
cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nƣớc;
ngƣời làm rạng rỡ non sông, đất nƣớc.
Từ Bến Nhà Rồng đến
trường Ba Đình lịch sử

Quảng

Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nƣớc, nhiều cuộc
khởi nghĩa, phong trào đấu tranh yêu nƣớc, chống thực dân Pháp đều lần lƣợt thất bại,
phong trào cứu nƣớc của nhân dân ta đứng trƣớc khủng hoảng sâu sắc về đƣờng lối,
ngƣời thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí lên đƣờng ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc khi
mới vừa tròn 21 tuổi, với khát vọng cháy bỏng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ
quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.”
Trên chặng đƣờng bôn ba đầy khó khăn, gian khổ ấy, ngƣời thanh niên Nguyễn Tất
Thành, nhà hoạt động quốc tế xuất sắc Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Marx-Lenin,
tìm ra con đƣờng giải phóng cho dân tộc: “Muốn cứu nƣớc và giải phóng dân tộc không
có con đƣờng nào khác con đƣờng cách mạng vô sản.”
Năm 1920, ngƣời chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam Nguyễn Ái Quốc trở
thành một trong những ngƣời sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và cũng là ngƣời cộng sản
đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, Ngƣời đã dần xây dựng đƣợc
một hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và
tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng ở Việt Nam.
Từ ngày 3 đến 7/2/1930, tại Cửu Long (Hƣơng Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã
chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ
đây Việt Nam đã có một chính Đảng chính thức, thực hiện vai trò tổ chức, lãnh đạo, nhân
dân làm cách mạng.
Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch 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 lịch sử năm 1945.
Ngày 2/9/1945 trên Quảng trƣờng Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc
bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
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Việt Nam từ một nƣớc thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nƣớc độc lập, một
nƣớc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhân dân ta từ ngƣời nô lệ trở thành
ngƣời chủ đất nƣớc, làm chủ vận mệnh của mình.
Sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam
Trƣớc việc thực dân Pháp quay trở lại xâm lƣợc Việt Nam, ngày 19/12/1946, Chủ tịch
Hồ Chí Minh kêu gọi cả nƣớc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc, bảo vệ độc
lập, tự do của Tổ quốc.
Trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến,” Bác nhấn mạnh: “Chúng ta thà hy sinh tất
cả, chứ nhất định không chịu mất nƣớc, nhất định không chịu làm nô lệ…” (3). Cùng với
Trung ƣơng Đảng, Bác đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm
mƣu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng
lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa
đối với dân tộc Việt Nam, mà còn cổ vũ các dân tộc thuộc địa vùng lên giành độc lập,
đánh đổ chế độ thực dân, đế quốc.
Trong 15 năm lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ, cứu nƣớc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc (từ năm 1954 đến tháng 9/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ƣơng
Đảng sáng suốt đề ra đƣờng lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, cùng một lúc thực
hiện hai nhiệm vụ cách mạng là dƣa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện cách
mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, tiến tới thống nhất nƣớc nhà.
Ngay cả khi chuẩn bị đi vào cõi vĩnh
hằng, Ngƣời vẫn khẳng định: “Cuộc
chống Mỹ cứu nƣớc của nhân dân ta
dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh
nhiều hơn nữa, song nhất định thắng
lợi hoàn toàn."
Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ
nhất định không chịu mất nƣớc, nhất
định không chịu làm nô lệ,” “không có
gì quý hơn độc lập, tự do”; thực hiện Di
chúc thiêng liêng của Bác; trên cơ sở Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại chiến khu Việt Bắc
đƣờng lối đúng đắn, sáng tạo của trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. (Ảnh: Tư liệu
TTXVN)
Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn
dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, quân và dân ta đã đánh bại các chiến lƣợc chiến
tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối, hoàn
thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đƣa cả
nƣớc đi lên chủ nghĩa xã hội.
Phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc cho quốc dân
Không chỉ hết lòng vì nƣớc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất mực thƣơng dân. Lòng yêu
nƣớc và thƣơng dân của Ngƣời luôn gắn bó hòa quyện, bổ sung cho nhau. Vì “Nếu nƣớc
độc lập mà dân không hƣởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” nên
phải làm sao cho mọi ngƣời đƣợc ăn no mặc ấm, đƣợc sung sƣớng, tự do. Ngƣời yêu
cầu, Đảng và Nhà nƣớc, cán bộ đảng viên phải nhận thức rõ điều đó, phải phấn đấu cho
mục tiêu đó.
Tin tƣởng vào sức mạnh vô địch của nhân dân, “Dễ mƣời lần không dân cũng chịu.
Khó trăm lần dân liệu cũng xong,” Ngƣời luôn nhắc nhở, từ ngƣời lãnh đạo cao nhất của
Đảng và Nhà nƣớc, đến mỗi cán bộ, đảng viên, đều phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh
thần trách nhiệm trƣớc nhân dân, phải chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của
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nhân dân, “việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức
tránh.”
Không chỉ có vậy, Ngƣời còn đau nỗi đau
của dân, buồn nỗi buồn của dân; chịu khổ
trƣớc dân, vui hƣởng sau dân... Dù rất bận
với công việc của ngƣời đứng đầu đất nƣớc,
nhƣng Bác vẫn dành thời gian gặp gỡ các
tầng lớp nhân dân; viết thƣ thăm hỏi, tặng
quà cho những ngƣời cao tuổi mẫu mực,
những thanh, thiếu niên, nhi đồng học hành
chăm ngoan, làm nhiều việc tốt; gƣơng mẫu
thực hiện tiết kiệm, “10 ngày nhịn ăn một
bữa” để chia sẻ với đồng bào nghèo đói.
Có thể thấy, ý chí cứu nƣớc, giành độc
lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân là
tinh thần chủ đạo, xuyên suốt cuộc đời Chủ
tịch Hồ Chí Minh, đúng nhƣ Ngƣời đã bộc
bạch: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh
phúc cho quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông
pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó” (7); Hay “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn
tột bậc, là làm sao cho nƣớc ta đƣợc hoàn toàn độc lập, dân ta đƣợc hoàn toàn tự do,
đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng đƣợc học hành.”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo tại kỳ họp
thứ III, Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, thông qua Luật Cải cách ruộng đất
(12/1953). (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chính lòng yêu nƣớc thƣơng dân ấy, mong muốn ấy của Ngƣời đã trở thành niềm
động viên to lớn, truyền thêm sức mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng,
ủng hộ kháng chiến, tham gia kháng chiến và giành thắng lợi.
Ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam
Tiếp tục đi theo con đƣờng cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và
nhân dân ta đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành
và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Ngƣời; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nƣớc Việt
Nam “Dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” vững bƣớc đi lên chủ nghĩa
xã hội.
Nƣớc Việt Nam từ một xứ thuộc địa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu đã vƣơn lên trở
thành nƣớc đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng đƣợc nâng cao; công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị từng bƣớc hoàn thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc đƣợc
củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh, độc lập, chủ quyền đƣợc giữ vững;
vị thế và uy tín của đất nƣớc ngày càng đƣợc nâng cao trên trƣờng quốc tế.
Đúng nhƣ Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Phú Trọng nói: “Đất nƣớc ta chƣa bao
giờ có đƣợc cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín nhƣ ngày nay.”
Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch của đất nƣớc sau gần 35 năm đổi mới và hội
nhập quốc tế là minh chứng sinh động khẳng định đƣờng lối lãnh đạo đúng đắn, sáng
suốt của Đảng; khẳng định sự đúng đắn về đƣờng lối cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ
Chí Minh vạch ra; và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tƣ tƣởng, đƣờng lối
đó ngày càng đƣợc bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đƣờng cho
cách mạng Việt Nam vững bƣớc đi tới tƣơng lai./.
Minh Duyên // https://thanhtra.com.vn
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PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO KHOAN DUNG, ÑOÄ LÖÔÏNG
HOÀ CHÍ MINH

P

hong cách là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên hình ảnh nhà lãnh đạo Hồ
Chí Minh vừa cao vợi, vừa thật gần gũi, giản dị mà đầy sức lôi cuốn, truyền cảm một hình ảnh còn mãi trong trái tim, khối óc những ngƣời lao động, những dân tộc
bị áp bức, bóc lột, những chiến sĩ đang đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp, mang đến hạnh
phúc cho mọi ngƣời. Bài viết đi sâu luận giải giá trị, nội dung phong cách khoan dung, độ
lƣợng Hồ Chí Minh và những gợi mở chủ yếu cho sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lƣợc ở Việt Nam hiện nay.
Hiếm có nhà lãnh đạo nào trên thế
giới nhận đƣợc nhiều sự yêu mến, ca
ngợi nhƣ Chủ tịch Hồ Chí Minh, không
chỉ từ những ngƣời đồng chí, mà còn
từ những đối thủ chính trị; không chỉ từ
những ngƣời cùng lập trƣờng, quan
điểm, mà còn từ phía những ngƣời
đứng trên thế giới quan, hệ tƣ tƣởng
khác biệt, đối lập, v.v..
Nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh đƣợc yêu
mến, ca ngợi bởi tƣ tƣởng, đạo đức và
phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Ngƣời.
Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh không chỉ gây nên những xúc cảm mạnh mẽ, tích
cực ở những ngƣời tiếp xúc, tìm hiểu mà còn gợi mở hình mẫu quý báu về một nhà lãnh
đạo chính trị trong thế giới hiện đại và cả tƣơng lai, không chỉ cho giới nghiên cứu chính
trị học, mà còn cho chính những nhà lãnh đạo chính trị trong hiện thực. Jawaharlan
Nehru, một nhà lãnh đạo chính trị tầm cỡ thế giới đã từng viết về Hồ Chí Minh với đầy
lòng kính trọng: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật rất vĩ đại của thế giới trong lịch sử
50 năm gần đây: một ngƣời hòa nhã, thân ái, dễ mến, không phô trƣơng, khiêm tốn, một
ngƣời của quần chúng, một ngƣời chân thực”; “Ngoài phần gặp gỡ một con ngƣời vĩ đại,
chúng ta đã gặp một mảng của lịch sử. Do đó chúng ta không chỉ đƣợc nâng tầm tƣ
tƣởng, suy nghĩ mà còn đƣợc lớn lên ở bên Ngƣời”(1).
Trong phong cách nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh có một nét đặc sắc, độc đáo, đó là sự
khoan dung, độ lƣợng. Nói đến lãnh đạo là nói đến quan hệ giữa ngƣời lãnh đạo và đối
tƣợng đƣợc lãnh đạo, trong đó vai trò của ngƣời lãnh đạo là dẫn đƣờng cho đối tƣợng
đƣợc lãnh đạo. Quan hệ lãnh đạo không loại trừ quyền lực cứng, nhƣng chủ yếu dựa trên
quyền lực mềm, trên sức mạnh của sự thuyết phục của ngƣời lãnh đạo và tinh thần tự
nguyện của ngƣời đƣợc lãnh đạo. Chính vì thế, khoan dung, độ lƣợng để nhìn khắp, thấy
hết, không bỏ sót ai, mở rộng tối đa đối tƣợng đƣợc lãnh đạo; đồng thời nhân ái, bao
dung để chấp nhận khác biệt, để giáo dục, bồi dƣỡng, nâng đỡ những đối tƣợng còn yếu
kém, thậm chí đã từng lạc lối lầm đƣờng; để công tâm, khách quan sử dụng, phát huy
nhiều kiểu ngƣời tài; ngăn chặn, loại bỏ những tật bệnh có thể làm hỏng cán bộ; v.v., qua
đó phát triển cả về lƣợng và chất đối tƣợng đƣợc lãnh đạo, thúc đẩy sự nghiệp cách
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mạng thành công. Khoan dung, độ lƣợng một cách khoa học, cách mạng và nhân văn còn
tạo nên, củng cố, tăng cƣờng sức hấp dẫn, cảm hóa của ngƣời lãnh đạo và vì thế, thực
sự là một giá trị cốt lõi trong văn hóa lãnh đạo, một bí quyết thành công trong lãnh đạo.
Trong thực tiễn, phong cách khoan dung, độ lƣợng đã trở thành nguồn sức mạnh quy
tụ, chuyển hóa, giúp nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tập hợp và
phát huy mạnh mẽ nguồn lực con ngƣời, nguồn lực văn hóa, góp phần quan trọng làm
nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.
Phong cách khoan dung, độ lƣợng của nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh
hoa tƣ tƣởng - văn hóa chính trị Đông - Tây.
Phong cách khoan dung, độ lƣợng của Hồ Chí Minh đặc biệt bắt nguồn từ truyền thống
khoan hòa trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ta nhìn thấy trong phong cách Hồ Chí Minh
tấm lòng rộng lƣợng của con ngƣời Việt Nam trong các ứng xử xã hội, thấy triết lý khoan
giản an lạc của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thấy kế sách khoan thƣ sức dân của Hƣng
Đạo Đại Vƣơng Trần Quốc Tuấn, thấy đạo nghĩa khoan dung, vị tha của Nguyễn Trãi,
Quang Trung, v.v.. Chính truyền thống khoan hòa, hiện thân của đức Chí Nhân của dân
tộc Việt Nam là mạch nguồn chủ yếu dung dƣỡng nên phong cách khoan dung, độ lƣợng
Hồ Chí Minh.
Trên nền tảng văn hóa dân tộc, còn có thể thấy dấu ấn của tƣ tƣởng - văn hóa Nho
giáo trong phong cách khoan dung, độ lƣợng Hồ Chí Minh. Sách Luận Ngữ - công trình
phản ánh tƣ tƣởng của Khổng Tử, ngƣời sáng lập nên Nho giáo - đã rất coi trọng chữ
“Khoan”. Thiên Dƣơng Hóa trong sách Luận Ngữ chép, khi học trò của Khổng Tử là Tử
Trƣơng hỏi về đức Nhân, Khổng Tử đã trả lời rằng: “có thể thực hiện 5 điều sau đây trong
thiên hạ, đó là Nhân”, và ông giải thích 5 điều đó là: “cung, khoan, tín, mẫn, huệ: cung thì
không khinh mạn, khoan tất sẽ đƣợc lòng ngƣời, tín thì đƣợc mọi ngƣời gửi gắm, mẫn thì
có công lao, huệ thì đủ để sai khiến ngƣời”. Nhƣ vậy, cùng với cung kính, tín nhiệm, cần
mẫn và ân huệ, sự khoan hậu là một hiện thân của đức Nhân, một đức tính của ngƣời
lãnh đạo, một giá trị cần đƣợc phổ quát hóa trong xã hội. Hệ quả của Khoan, theo Khổng
Tử, chính là đƣợc lòng ngƣời, quy tụ đƣợc lực lƣợng đông đảo - “khoan tắc đắc chúng”.
Khổng Tử từng nói rõ với những ngƣời lãnh đạo: “Kẻ ở trên mà không rộng lƣợng, hành
lễ mà không có sự kính trọng, đến chỗ tang tế mà không bi ai - những kẻ đó còn gì đáng
để mắt đến?”. Là một ngƣời xuất thân trong gia đình Nho học, từ bé đã đƣợc giáo dục
“kinh nghiệm đạo đức và phép ứng xử” của Nho gia, có thể khẳng định tinh thần “khoan
tắc đắc chúng” của các bậc chân Nho ƣu thời mẫn thế, không chỉ qua sách vở, mà còn
qua phong cách hiện thực của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng bao nhà Nho yêu
nƣớc Việt Nam khác, đã sớm thấm sâu vào cậu bé Nguyễn Sinh Cung, để rồi sau này trở
thành một nét đặc sắc trong phong cách của Hồ Chí Minh.
Không chỉ tƣ tƣởng - văn hóa phƣơng Đông, mà nhiều giá trị văn hóa phƣơng Tây
cũng góp phần hình thành nên phong cách khoan dung, độ lƣợng Hồ Chí Minh. Chính Hồ
Chí Minh đã nhiều lần ca ngợi “lòng nhân ái cao cả” trong tôn giáo do Đức Chúa Giêsu
sáng lập, ca ngợi lý tƣởng Bác ái của Đại Cách mạng Pháp, v.v.. và cả phong cách “dũng
cảm và rộng lƣợng” của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong bài Lênin và các
dân tộc thuộc địa (21-7-1924), Hồ Chí Minh đã dùng những chữ “dũng cảm và rộng
lƣợng” để viết về phong cách mẫu mực của Lênin - ngƣời thầy của phong trào cộng sản
và công nhân quốc tế(2).
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Phong cách khoan dung, độ lƣợng của Hồ Chí Minh còn là ánh phản của sự nghiệp
cách mạng của dân tộc Việt Nam đại nghĩa, chính nghĩa, quang minh chính đại, văn minh
dƣới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh trong bức
thƣ gửi đồng bào Nam Bộ ngày 26-9-1945 đã nói rõ: “Đối với những ngƣời Pháp bị bắt
trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cẩn thận, nhƣng phải đối đãi với họ cho khoan
hồng. Phải làm cho thế giới, trƣớc hết là làm cho dân Pháp biết rằng: Chúng ta là quang
minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tƣ thù tƣ
oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết
ngƣời cƣớp nƣớc”(3). Thấu hiểu sâu sắc sức mạnh vĩ đại của chủ nghĩa yêu nƣớc Việt
Nam, tận mắt chứng kiến các tầng lớp ngƣời Việt Nam, từ các vị vua quan yêu nƣớc, đến
mọi giai tầng trong xã hội đều xả thân vì đại nghiệp giải phóng và phát triển đất nƣớc, Hồ
Chí Minh đã đúc rút chân lý: “... đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái
quốc”(4), đều có mầm Thiện ở trong lòng, vấn đề chỉ là ngƣời lãnh đạo có thấy đƣợc và có
tìm ra cách khơi dậy, phát huy những giá trị đó hay không, và sự nghiệp cách mạng của
dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ là sự nghiệp của đại đoàn kết toàn dân, chứ không phải
sự nghiệp của riêng ai. Nói cách khác, khoan dung, độ lƣợng là một đòi hỏi khách quan
của chính hiện thực sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã đƣợc Hồ Chí Minh
nhận thức và vì thế, chuyển hóa thành tƣ tƣởng, đạo đức và phong cách của Ngƣời.
Nhất là, phong cách khoan dung, độ lƣợng chính là hiện thân của tâm hồn, khí phách,
nhân cách cao đẹp của nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh - bậc Đại Nhân, Đại Chí, Đại Dũng.
Ngay từ năm 1923, nhà báo Ôxíp Manđenxtam đã nhận ra điều này khi tiếp xúc với
Nguyễn Ái Quốc: “Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu
châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tƣơng lai... Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói
trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta nhƣ nghe thấy ngày mai, nhƣ thấy sự yên tĩnh
mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới”(5).
Hồ Chí Minh là con ngƣời thống nhất giữa tri và hành, giữa nói và làm, giữa tƣ tƣởng,
đạo đức và phong cách. Điều này cũng đƣợc thấy rõ khi nghiên cứu phong cách lãnh đạo
khoan dung, độ lƣợng Hồ Chí Minh.
Trên bình diện tƣ tƣởng, Hồ Chí Minh luôn chỉ rõ, khoan dung, độ lƣợng là một phẩm
chất của ngƣời cách mạng, đặc biệt là của cán bộ lãnh đạo cách mạng. Quan điểm này
của ngƣời là nhất quán, kiên trì trong mọi tình huống cách mạng khác nhau. Tùy từng
hoàn cảnh, đối tƣợng, sắc thái nội dung, Hồ Chí Minh sử dụng nhiều từ khác nhau để nói
đến phong cách này: khoan thứ, khoan hòa, khoan dung, khoan hồng...
Trong những bài giảng tại Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925, sau này
đƣợc in thành sách Đƣờng Kách mệnh (1927), khi nói đến tƣ cách một ngƣời cách mệnh,
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Với từng ngƣời thì khoan thứ”(6). Khoan thứ ở đây bao gồm:
khoan hòa, tức là rộng rãi, hòa hợp với mọi ngƣời, và lƣợng thứ, tức là rộng lòng tha thứ
cho ngƣời. Quan niệm này tiếp tục đƣợc Hồ Chí Minh nhắc lại trong bài Ngƣời cách mạng
mẫu mực (18-9-1926): “Ngƣời cách mạng mẫu mực phải khiêm tốn, khoan hòa, lƣợng
thứ...”(7). Năm 1957, trong bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ Quốc
phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục, Ngƣời nhấn mạnh: “Khiêm tốn và rộng
lƣợng, đó là hai đức tính mà ngƣời cách mạng nào cũng phải có”(8). Điều đặt biệt là, đối
với ngƣời lãnh đạo, Hồ Chí Minh càng khẳng định cần phải có đức Khoan. Nhân luận bàn
về cách huấn luyện cán bộ quân sự của Khổng Minh, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trọng ngƣời
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hiền tốt, ƣa ngƣời lẽ phải, khoan hồng và cƣơng trực, dũng cảm và nhiều mƣu, đó là đại
tƣớng”(9).
Để giúp hiểu đúng về đức tính khoan dung, độ lƣợng, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ mặt đối lập
của nó là sự hẹp hòi - biểu hiện của tính tự kiêu, tự mãn và nhiều lần Ngƣời đã dùng hình
ảnh so sánh để làm nổi bật sự đối lập giữa hai tính cách này. Chẳng hạn, trong bài nói về
bệnh tự kiêu, tự ái, Hồ Chí Minh viết: “Tự kiêu là hẹp hòi... Thí dụ một cái cốc, vì hẹp hòi
mà chỉ đựng đƣợc rất ít nƣớc, thêm một chút nƣớc nữa, là phải tràn. Trái với cái độ lƣợng
rộng lớn của bể, bao nhiêu nƣớc cũng vẫn chứa đƣợc”(10). Trong bài Cần, kiệm, liêm,
chính, Ngƣời nói rõ thêm: “Sông to, biển rộng, thì bao nhiêu nƣớc cũng chứa đƣợc, vì độ
lƣợng nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nƣớc cũng đầy tràn, vì độ
lƣợng nó hẹp nhỏ. Ngƣời mà tự kiêu, tự mãn, cũng nhƣ cái chén, cái đĩa cạn”(11). Và
Ngƣời rút ra kết luận: “Nhƣ sông nhƣ bể mới gọi là độ lƣợng của ngƣời cách mạng”(12).
Nhƣ vậy, có thể thấy, nếu phong cách là những đức tính bên trong, thể hiện ra bên
ngoài ở cách sống, cách hành xử, đƣợc thực hiện trƣớc sau nhƣ một, trở thành nét nổi
bật, đặc trƣng ở chủ thể hành động, thì với Hồ Chí Minh, khi Ngƣời luôn nhấn mạnh, luôn
yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo phải luôn trau dồi và thực
hành khoan dung, độ lƣợng, thì khoan dung, độ lƣợng chính là một phong cách của ngƣời
cách mạng, trong đó có ngƣời cán bộ lãnh đạo cách mạng.
Không chỉ khẳng định ngƣời cán bộ lãnh đạo cách mạng cần có đức tính, phong cách
khoan dung, độ lƣợng, Hồ Chí Minh còn luận giải sâu về giá trị mà đức tính, phong cách
này mang lại, xét trên cả hai phƣơng diện:
Thứ nhất, với mình, là hoàn thiện bản thân. Ngƣời chỉ rõ: “Tài đức độ lƣợng nhỏ nhen,
không bao dung đƣợc những ý kiến và những phê bình của ngƣời khác”(13). Rõ ràng,
những ngƣời không có khả năng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình kể
cả của cấp dƣới thì những ngƣời đó không thể tiến bộ đƣợc. Trái lại, biết tôn trọng, chấp
nhận cái khác biệt, cầu đồng tồn dị thì không những thể hiện đức khoan dung, độ lƣợng,
mà còn có khả năng không ngừng bồi dƣỡng đạo đức, nhân cách của mình, qua đó mà
trƣởng thành thêm.
Thứ hai, với ngƣời, là tập hợp, giáo dục, sử dụng và phát huy đƣợc cán bộ hay rộng
hơn là các lực lƣợng cách mạng.
Theo Hồ Chí Minh, “mình phải có độ lƣợng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một
cách chí công vô tƣ, không có thành kiến, khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi”; “Phải có tinh
thần rộng rãi, mới có thể gần gụi những ngƣời mình không ƣa”(14). Nhƣ thế, khoan dung,
độ lƣợng chính là để “cán bộ không bị bỏ rơi”, để tập hợp rộng rãi lực lƣợng. Những
ngƣời lãnh đạo càng cao, càng cần có đức tính, phong cách này, có nhƣ vậy với thành
đại đoàn kết. Có đại đoàn kết cách mạng mới đại thành công, tƣơng lai chắc chắn sẽ vẻ
vang. Quan điểm này của Hồ Chí Minh thể hiện rõ tính nhân văn, tính cách mạng sâu sắc.
Ngƣời còn chỉ rõ, có khoan dung, độ lƣợng mới có thể vừa tập hợp đƣợc rộng rãi, đông
đảo lực lƣợng, vừa có thể giáo dục, bồi dƣỡng những đối tƣợng còn kém, từ đó không
ngừng nâng cao chất lƣợng của lực lƣợng cách mạng. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh,
“phải có tính chịu khó dạy bảo, mới có thể nâng đỡ những đồng chí còn kém, giúp cho họ
tiến bộ”(15); “Các đồng chí già là rất quý, là gƣơng bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dƣỡng,
đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Nhƣ thế đòi
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hỏi ở đồng chí già phải có thái độ độ lƣợng, dìu dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một tiêu
chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa”(16).
Khoan dung, độ lƣợng, theo Hồ Chí Minh, còn là cơ sở để sử dụng cán bộ, sử dụng
các lực lƣợng cách mạng. Ngƣời nhấn mạnh: “Khoan hồng là biết dùng ngƣời”(17). Mà biết
dùng ngƣời, khéo dùng ngƣời, thì ngƣời tài ngày một nhiều thêm, lực lƣợng cách mạng
ngày một đông đảo và đƣợc phát huy. Đó là gốc của thành công.
Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, nếu công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng, thì khoan
dung, độ lƣợng, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, chính là cơ sở, điều kiện tiên quyết để
có thể thực hiện thành công nhiều khâu của công tác cán bộ, đồng thời, giúp tránh đƣợc
nhiều tật bệnh liên quan đến cán bộ, đến lực lƣợng cách mạng nhƣ cánh hẩu, đố kị, coi
khinh quần chúng, v.v.. Chính vì quan trọng nhƣ vậy, nên theo Hồ Chí Minh, khoan dung,
độ lƣợng phải trở thành cách nhìn thế giới, cách nhìn đời, nhìn ngƣời của ngƣời cách
mạng: “Cái nhìn của ngƣời cách mạng phải rộng rãi, thái độ phải khiêm tốn”(18). Cách nhìn
độ lƣợng, rộng rãi, để thấy sức mạnh vĩ đại của thế giới, của cuộc đời, của con ngƣời, từ
đó mà nhìn lại chính mình để trở nên khiêm tốn. Khoan dung, độ lƣợng khi hƣớng ra bên
ngoài nhƣ thế, có sức tạo sinh mạnh mẽ những phẩm chất tốt đẹp trong chủ thể, khi chủ
thể hƣớng cách nhìn đó trở lại chính mình. Giá trị với ngƣời, với mình của đức tính, phong
cách khoan dung, độ lƣợng hòa quyện chặt chẽ với nhau.
Trên bình diện đạo đức, phong cách, rõ ràng, Hồ Chí Minh không chỉ nói về khoan
dung, độ lƣợng mà bản thân Ngƣời luôn trau dồi, thực hành đức tính đó một cách kiên trì,
bền bỉ, từ đó hình thành nên phong cách của Ngƣời. Có thể đƣa ra biết bao dẫn chứng về
phong cách khoan dung, độ lƣợng của nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh, từ cách nhìn đến cách
ứng xử của Ngƣời đối với các đối tƣợng khác nhau trong suốt cuộc đời cách mạng của
Ngƣời. Đúng nhƣ đánh giá của Jawaharlan Nehru: “Hồ Chủ tịch là một ngƣời có độ lƣợng
rộng rãi”(19).
Có thể thấy, Hồ Chí Minh đã để lại nhiều quan điểm sâu sắc, có giá trị lý luận và thực
tiễn về đức tính, phong cách khoan dung, độ lƣợng mà bản thân Ngƣời, trong suốt cuộc
đời đã luôn tu dƣỡng, thực hành đức tính này, để từ đó hình thành nên một phong cách
lãnh đạo khoan dung, độ lƣợng độc đáo, đặc sắc, có giá trị gợi mở to lớn đến hiện nay.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tƣ tƣởng, kim chỉ nam hành động, luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng đã rất chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, cao nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lƣợc. Trong xây dựng đội ngũ, vận
dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Đảng nhấn mạnh xây dựng toàn diện cả tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách cho cán bộ. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung
quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh về chính trị, tƣ tƣởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là
đội ngũ cán bộ cấp chiến lƣợc đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, quan liêu”(20). Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban
Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ
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cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ đã chỉ rõ việc đẩy mạnh học tập tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là
một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu(21).
Trong bối cảnh đó, từ nghiên cứu phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lƣợng của Hồ
Chí Minh, có thể đúc rút một vài gợi mở nhƣ sau:
Thứ nhất, cần phải nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo về sự cần thiết học tập
phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách khoan dung, độ lƣợng. Phong
cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, qua kiểm chứng của thực tiễn, không chỉ giúp hoàn thiện
ngƣời lãnh đạo mà còn là một bí quyết để lãnh đạo thành công, là một giá trị trong văn
hóa lãnh đạo Việt Nam hiện đại.
Thứ hai, phong cách là sự ngoại hiện của tƣ tƣởng và đạo đức. Vì thế, xây dựng phong
cách lãnh đạo khoan dung, độ lƣợng cần phải bắt đầu từ xây dựng tƣ tƣởng và đức tính
khoan dung, độ lƣợng trong cán bộ lãnh đạo, ngƣời lãnh đạo phải có tƣ tƣởng sâu sắc về
khoan dung, độ lƣợng và khoan dung, độ lƣợng phải thực sự là đức tính của ngƣời lãnh
đạo trong các mối quan hệ.
Thứ ba, hạt nhân quan trọng bậc nhất của khoan dung, độ lƣợng là đức Nhân. Nhân là
yêu thƣơng con ngƣời, là tình thƣơng yêu của cán bộ lãnh đạo dành cho cấp dƣới và
nhân dân. Trau dồi đức Nhân là tạo dựng giá trị cốt lõi cho phong cách khoan dung, độ
lƣợng của cán bộ lãnh đạo.
Thứ tƣ, tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách khoan dung, độ lƣợng liên quan mật thiết đến
quá trình tu dƣỡng, rèn luyện của bản thân cán bộ lãnh đạo cũng nhƣ đến công tác cán
bộ, vì thế, việc xây dựng tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách này phải đƣợc thực hiện bằng
những kế hoạch cụ thể, với quyết tâm cao, gắn liền với công tác kiểm tra, đánh giá từ
phía tổ chức, chiến sĩ và nhân dân, trong đó sự nỗ lực tự giác của cán bộ lãnh đạo, chỉ
huy là rất quan trọng.
Tóm lại, phong cách lãnh đạo khoan dung, độ lƣợng của Hồ Chí Minh là một tài nguyên
vô cùng quý báu. Việc đi sâu nghiên cứu và áp dụng một hệ giải pháp đồng bộ để xây
dựng phong cách khoan dung, độ lƣợng nói riêng, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh nói
chung cho cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lƣợc, là nhiệm vụ có ý
nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.
----------------------------------------------------------------Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 2-2021
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hủ tịch Hồ Chí Minh đã mãi đi xa, nhƣng hình ảnh của Ngƣời còn sống mãi trong trái
tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên toàn
thế giới.
Tham dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở
thành phố Tours, ngày 26-12-1920 với tƣ
cách là đại biểu Đông Dƣơng, chàng thanh
niên yêu nƣớc Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động
cách mạng ở Pháp) ủng hộ Luận cƣơng của
Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ngƣời
tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và
trở thành ngƣời cộng sản Việt Nam đầu tiên.
(Nguồn: Tƣ liệu TTXVN)

Ngày 5-6-1911, tại cảng Sài Gòn, ngƣời
thanh niên yêu nƣớc Nguyễn Tất Thành
(Chủ tịch Hồ Chí Minh) quyết tâm ra đi trên
con tàu Đô đốc Latouche-Tréville để thực
hiện hoài bão giải phóng nƣớc nhà khỏi ách
nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành
trình qua 3 đại dƣơng, 4 châu lục và gần 30
quốc gia đã đƣa Ngƣời đến với chủ nghĩa
Mác-Lênin, học thuyết cách mạng tiên
phong của thời đại.
(Nguồn: Tƣ liệu TTXVN)

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trƣờng Ba ĐìnhHà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ''Tuyên
ngôn Độc lập" tuyên bố sự ra đời của nƣớc
Việt Nam Dân chủ cộng hòa. (Nguồn: Tƣ
liệu TTXVN)
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Ngày 19-9-1954, tại sân Đền Giếng trong
Khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), trƣớc
khi về tiếp quản Thủ đô, cán bộ, chiến sỹ
Đại đoàn Quân tiên phong - Sƣ đoàn 308
đƣợc nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói
chuyện thân mật. Ngƣời căn dặn: ''Các vua
Hùng đã có công dựng nƣớc, Bác cháu ta
phải cùng nhau giữ lấy nƣớc".
(Ảnh: Đinh Đăng Định/TTXVN)

Sáng sớm ngày 16-9-1950, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đến vị trí quan sát đặt trên núi Báo
Đông để quan sát, theo dõi chặt chẽ diễn
biến trận đánh các cứ điểm địch ở Đông
Khê, mở màn Chiến dịch Biên giới. Hình
ảnh vị lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc
không ngại khó khăn, nguy hiểm ra mặt trận
trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến đấu là nguồn
động viên to lớn, làm nức lòng quân và dân
ra sức thi đua ''giết giặc lập công'' đƣa
chiến dịch đến toàn thắng. (Nguồn: Tƣ liệu
TTXVN)

Cuối tháng 9-1953, tại bản Tỉn Keo, An toàn
khu Định Hóa (nay thuộc xóm Tỉn Keo, xã
Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái
Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc
họp của Bộ Chính trị bàn kế hoạch tác
chiến chiến cục Đông Xuân 1953-1954 và
quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ
với quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm
mạnh nhất của Pháp tại Đông Dƣơng.
(Nguồn: Tƣ liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là ngƣời sáng
lập, vừa là ngƣời trực tiếp chỉ đạo việc xây
dựng bộ máy nhà nƣớc của dân, do dân, vì
dân; lấy ''thƣợng tôn pháp luật'' làm kim chỉ
nam cho mọi hành động. Ngƣời đứng đầu
Ủy ban soạn thảo 2 bản Hiến pháp năm
1946 và Hiến pháp năm 1959; ký lệnh công
bố hoặc ban hành 16 luật và 613 sắc lệnh
và nhiều văn bản dƣới luật khác. Trong
ảnh: Ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh
ký Sắc lệnh số 1, công bố Hiến pháp mới
năm 1959 - Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu
tiên ở nƣớc ta. (Nguồn: Tƣ liệu TTXVN)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngƣời đặt nền
móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào và
dày công vun đắp, xây dựng cho mối quan
hệ này ngày càng trong sáng, thủy chung,
mẫu mực. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh
tiếp Chủ tịch Lào Souphanouvong tại Chiến
khu Việt Bắc, năm 1958. (Nguồn: Tƣ liệu
TTXVN)

Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Chủ tịch
Hồ Chí Minh là ngƣời đã sớm đặt vấn đề
mở rộng quan hệ của Việt Nam với các
nƣớc theo hƣớng đa phƣơng và đa dạng.
Những nguyên tắc này là sự thể hiện sâu
sắc tinh thần kế thừa và phát huy truyền
thống đối ngoại Việt Nam, tinh hoa văn hóa
đối ngoại thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ
Chí Minh đến thăm gia đình Thủ tƣớng
Jawaharlal Nehru nhân chuyến thăm hữu
nghị chính thức Ấn Độ từ 5 đến 14-2-1958.
(Nguồn: Tƣ liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội
đồng Chính phủ lâm thời nƣớc Việt Nam
Dân chủ cộng hòa ra mắt sau phiên họp
đầu tiên, sáng 3-9-1945. (Nguồn: Tƣ liệu
TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngƣời khai sinh ra
Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân
''Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy
sinh và nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ
thù nào cũng đánh thắng". Sự quan tâm
của Bác với lực lƣợng vũ trang nhân dân,
với Quân đội nhân dân là vô cùng lớn lao.
Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một
đơn vị bộ đội phòng không bảo vệ Thủ đô
Hà Nội, ngày 25-9-1966. (Nguồn: Tƣ liệu
TTXVN)
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Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Chủ tịch
Hồ Chí Minh là ngƣời đã sớm đặt vấn đề
mở rộng quan hệ của Việt Nam với các
nƣớc theo hƣớng đa phƣơng và đa dạng.
Những nguyên tắc này là sự thể hiện sâu
sắc tinh thần kế thừa và phát huy truyền
thống đối ngoại Việt Nam, tinh hoa văn hóa
đối ngoại thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ
Chí Minh và Tổng thống Guinea Ahmed
Sékou Touré ký Tuyên bố chung Việt NamGuinea, ngày 17-9-1960, tại Phủ Chủ tịch.
(Nguồn: Tƣ liệu TTXVN)

Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng,
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ƣơng
Đảng tập trung lãnh đạo củng cố miền Bắc
về mọi mặt, trƣớc hết phải khôi phục và
nâng cao sản xuất nông nghiệp. Ngƣời cho
rằng, nông nghiệp phải là mặt trận hàng
đầu. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh tham
gia tát nƣớc chống hạn cùng nông dân xã
Đại Thanh, Hà Đông (nay là Hà Nội), ngày
12-1-1958. (Nguồn: Tƣ liệu TTXVN)

// https://hanoimoi.com.vn
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SÖÙC MAÏNH CUÛA ÑAÏI ÑOAØN KEÁT DAÂN TOÄC

T

rong tƣ tƣởng về đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quần
chúng nhân dân đóng vai trò trung tâm, quan trọng, quyết định thành bại
mọi vấn đề. Vì vậy, Ngƣời cũng từng căn dặn: “Lực lƣợng của dân rất to.
Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì
việc gì cũng thành công”. Và thực tế đã chứng minh rất rõ điều đó, chính dân vận
khéo sẽ tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.
Xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân
Trong suốt cuộc đời hoạt
động cách mạng, mối quan tâm
hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí
Minh là xây dựng, củng cố và
tăng cƣờng sức mạnh khối đại
đoàn kết dân tộc (ĐĐKDT).
Theo Ngƣời, khối ĐĐKDT bao
Bác Hồ thăm nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền gồm tất cả các giai cấp, tầng
Hải, tỉnh Thái Bình (tháng 3/1962). Ảnh tư liệu
lớp, lực lƣợng, đảng phái, các
dân tộc, các tôn giáo, các cá nhân yêu nƣớc, ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài, kể cả
những ngƣời đã lầm đƣờng, lạc lối nhƣng biết hối cải trở về với nhân dân. Trong
khối ĐĐKDT, quần chúng đóng vai trò quan trọng, là lực lƣợng chính, là nguồn sức
mạnh vô biên làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh cách
mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Đảng phải tập hợp, đoàn kết quần
chúng nhân dân tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân
tộc, vì tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Theo Bác, để thực hiện đƣợc tƣ tƣởng này, chúng ta phải kế thừa truyền thống
yêu nƣớc - nhân nghĩa – đoàn kết của cả dân tộc. ĐĐKDT không chỉ là mục tiêu,
nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân
tộc. Ngƣời cũng chỉ rõ sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam không chỉ là đoàn
kết trong Đảng, cộng với khối đoàn kết của những ngƣời ngoài Đảng mà còn là sự
gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân.
Không những vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn xây dựng, phát triển ĐĐKDT lên
một tầm cao mới là đoàn kết quốc tế. Ngay từ những năm tháng bôn ba ở nƣớc
ngoài tìm đƣờng cứu nƣớc, Ngƣời đã kêu gọi tinh thần đoàn kết giữa ngƣời lao
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động ở các nƣớc chính quốc góp phần tích cực xây dựng khối đoàn kết giữa các
thuộc địa ở châu Á, đặc biệt là khối đoàn kết 3 nƣớc Đông Dƣơng.
Vận dụng trong giai đoạn hiện nay
Qua các kỳ đại hội, tƣ tƣởng ĐĐKDT của Hồ Chí Minh luôn đƣợc Đảng ta tiếp
thu, vận dụng sáng tạo, khéo léo. Thực tế, các cuộc vận động xã hội, các phong
trào thi đua yêu nƣớc sâu rộng do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động và
triển khai thực hiện ngày càng đi vào cuộc sống, đƣợc các tầng lớp nhân dân tích
cực hƣởng ứng. Từ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lá
lành đùm lá rách, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đến các phong trào “Uống
nƣớc nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… đã
góp phần làm cho tƣ tƣởng ĐĐKDT thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo động
lực thúc đẩy phát triển đất nƣớc nhanh và bền vững.
Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa rồi, với tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn
kết quốc tế, nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nƣớc đã đóng góp tiền, hàng
hóa, thuốc men, nhu yếu phẩm giúp đỡ ngƣời nghèo, ngƣời thất nghiệp, hỗ trợ cho
các bệnh viện… trên tinh thần chia ngọt sẻ bùi, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Cùng với những chủ trƣơng, quyết sách linh hoạt, đúng đắn của Đảng và Nhà
nƣớc, tuân thủ nghiêm các chỉ thị của Thủ tƣớng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch, sau gần 5 tháng, nhân dân cả nƣớc đều đồng lòng hƣớng
về một mục tiêu là tiêu diệt “kẻ thù vô hình” và giữ vững nền kinh tế, đảm bảo ổn
định xã hội bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với vị trí, vai trò, chức năng, khả
năng của mình.
Tại Bình Thuận, từ năm 2009 đến nay đang thực hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” xây dựng khối ĐĐKDT theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh. Trong đó có trên
2.600 mô hình tập thể và gần 2.000 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. Đáng chú ý
là các mô hình giảm nghèo, nhân đạo từ thiện, chăm lo ngƣời có công cách mạng,
chính quyền điện tử, công chức xin lỗi dân khi trễ hẹn, đối thoại với tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp…
Đại đoàn kết dân tộc từ chỗ là tƣ tƣởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành sợi
chỉ đỏ xuyên suốt đƣờng lối chiến lƣợc của Đảng. Đó không chỉ là lời giải đáp đúng
đắn vào một thời điểm nào đó mà còn nguyên giá trị trong suốt chiều dài lịch sử.

Thùy Linh // http://www.baobinhthuan.com.vn
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gay từ khi Đảng ta đƣợc thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt
và có nhiều điều dặn dò quý báu tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hơn
bao giờ hết, trƣớc những cam go thử thách mới, trƣớc thực trạng tham nhũng
đã trở thành quốc nạn và sự suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ,
đảng viên trong Đảng chƣa đƣợc ngăn chặn, đẩy lùi nhƣ văn kiện Đại hội Đảng khóa
XII đã chỉ ra, những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, căn dặn, chỉ dẫn về xây
dựng và chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.
Lời dặn dò của Bác…
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn quan tâm đặc biệt tới
công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, để bảo đảm cho Đảng
luôn trong sạch, vững mạnh,
thực sự “là đạo đức, là văn
minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo
với sự nghiệp cách mạng, Ngƣời
coi đó là công việc hàng đầu của Đảng ta. Bởi lẽ, Đảng ta là một đảng cầm quyền, để
hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Đảng phải đƣợc xây dựng thật sự trong sạch, vững
mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi.
Ngƣời nói: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trƣớc tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi
đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho
mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm đƣợc nhƣ vậy, thì dù công việc to lớn
mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Ngƣời phân tích nguyên nhân,
đồng thời cũng là bài học bảo đảm cho Đảng ta luôn giữ đƣợc vai trò lãnh đạo đối với
toàn xã hội, đó là: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ
nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết,
tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh từ thắng lợi này đến thắng lợi
khác”. Ngƣời yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất
trong Đảng: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta.
Các đồng chí từ Trung ƣơng đến các chi bộ cần phải giữ sự đoàn kết nhất trí của
Đảng nhƣ giữ gìn con ngƣơi của mắt mình”. Theo Ngƣời, vấn đề đoàn kết thống nhất
trong Đảng chính là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đi đến gắn
bó với cách mạng thế giới, mở rộng tình đoàn kết quốc tế. Để giữ gìn sự đoàn kết
thống nhất ấy, Ngƣời yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thƣờng xuyên
và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự
đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thƣơng yêu lẫn nhau”. Đó
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cũng chính là những vấn đề cơ bản thuộc về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy luật
phát triển của Đảng và là yêu cầu rèn luyện cán bộ, đảng viên trong suốt những năm
qua. Ngƣời căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải
thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tƣ.
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là ngƣời lãnh đạo, là ngƣời đày
tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây chính là những yêu cầu cơ bản về đạo đức của
cán bộ, đảng viên, xuất phát từ bản chất cách mạng của Đảng, từ mối quan hệ máu
thịt giữa Đảng với nhân dân trong sự nghiệp cách mạng.
Khắc ghi…
Thực hiện những lời dặn dò quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp (khóa XI, khóa XII), Đảng ta đã ban
hành 2 Nghị quyết về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó Nghị quyết
Trung ƣơng 4, khóa XII chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối
sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chƣa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ
phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn
nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nƣớc” và “sự
suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dẫn
tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bƣớc ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm
khôn lƣờng, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội
lại lý tƣởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết
điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thƣơng tình cảm và suy
giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong
của Đảng và chế độ”… Do vậy để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong, luôn
trong sạch, vững mạnh; để khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng,
các cấp ủy Đảng phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt đƣợc trong thực hiện
Nghị quyết Trung ƣơng 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” trong những năm qua; tiếp tục xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng
viên đủ đức, đủ tài, những ngƣời thực sự là “đày tớ của nhân dân” nhƣ Chủ tịch Hồ
Chí Minh nhắc nhở. Qua đó, từng tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên phải luôn khắc
ghi và thực hiện thật tốt những điều Ngƣời quan tâm căn dặn. Trong đó chú trọng thực
hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vận dụng và phát triển những
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Phải nhận
thức rõ đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.
Tập trung và dân chủ luôn luôn đi đôi với nhau. Tập trung trên nền tảng phát huy dân
chủ thật sự trong Đảng. Dân chủ là cơ sở của tập trung, dân chủ dƣới sự chỉ đạo tập
trung. Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dƣới phải phục tùng cấp trên, tất cả đảng
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viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của tổ chức Đảng. Trong lãnh đạo, điều
hành phải chú trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mối quan hệ này
phải thực sự hợp thành một chỉnh thể thống nhất trong nguyên tắc sinh hoạt Đảng
nhằm phát huy trí tuệ tập thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm thực hiện, nâng cao ý
thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt khẳng định vai trò ngƣời đứng đầu, phải
dám làm, dám chịu, không dựa dẫm vào tập thể nhƣng cũng không đƣợc chuyên
quyền, độc đoán. Cùng với thực hiện tốt các nguyên tắc trên, công tác tự phê bình và
phê bình phải đi vào thực chất, phải phát huy đƣợc tác dụng, hiệu quả, do vậy phải
đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, nghiêm túc; nếu không thì dù đó là vũ khí sắc bén cũng
không tiêu diệt đƣợc “kẻ thù”, dù có là “thần dƣợc” cũng không trị đƣợc căn bệnh “nan
y” trong mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng…
Thực hiện…
Đối với Bình Thuận, phƣơng hƣớng công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: Toàn Đảng bộ luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ
tƣởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đƣờng
lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với
Nhà nƣớc và xã hội; khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển
biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đƣa tỉnh nhà phát triển nhanh,
bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải góp phần quan trọng vào việc
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Có thể khẳng định, trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi
xƣớng và lãnh đạo, một đất nƣớc Việt Nam đổi mới và hội nhập đang đứng trƣớc
những vận hội lớn, đi liền cùng những thách thức. Đây cũng là một bƣớc ngoặt quan
trọng, đòi hỏi Đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” để
ngang tầm với vị thế và vai trò của mình. Hơn bao giờ hết, trƣớc những cam go thử
thách mới, trƣớc thực trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và sự suy thoái đạo
đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng chƣa đƣợc ngăn chặn,
đẩy lùi nhƣ văn kiện Đại hội Đảng khóa XII đã chỉ ra, những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh
quan tâm, căn dặn, chỉ dẫn về xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng trở nên có ý nghĩa
sâu sắc trong giai đoạn hiện nay, do vậy trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải luôn khắc ghi và làm theo lời Bác.
Huy Toàn // http://www.baobinhthuan.com.vn
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ài viết giới thiệu khái quát quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
về thu hút, trọng dụng nhân tài và giải pháp đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài
vào khu vực công ở Việt Nam.
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp
thực tiễn cách mạng ở từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, từ khi đất nƣớc bƣớc vào thời kỳ
đổi mới (từ năm 1986) đến nay, Đảng đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến thu
hút, trọng dụng nhân tài, đƣa nội dung này thành chủ trƣơng, chính sách nòng cốt trong
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nƣớc. Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày
18/6/1997 của Hội nghị Trung ƣơng lần thứ ba, khóa VIII về Chiến lƣợc cán bộ thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc đã đặt ra nhiệm vụ: “Chú trọng phát
hiện, đào tạo, bồi dƣỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp từ Trung
ƣơng đến cơ sở; cán bộ khoa học đầu ngành; cán bộ quản lý kinh doanh các doanh
nghiệp lớn”.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ƣơng lần thứ bảy, khóa
XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lƣợc, đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã yêu cầu: “Quy định khung cơ chế, chính sách
ƣu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các
ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng Chiến lƣợc
quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hƣớng không phân biệt đảng viên hay
ngƣời ngoài Đảng, ngƣời Việt Nam ở trong nƣớc hay ở nƣớc ngoài”(1).
Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nƣớc ta đã xây dựng, ban hành và tổ
chức thi hành chính sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân tài. Luật Cán bộ, công chức
năm 2008 quy định: “Nhà nƣớc có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dƣỡng, trong
dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với ngƣời có tài năng”, “Ƣu tiên tuyển chọn ngƣời có tài
năng”. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chƣơng trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 đã đề ra mục tiêu liên quan đến chính
sách trọng dụng và đãi ngộ nhân tài trong nền công vụ nhƣ: tuyển dụng, bố trí, phân công
nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực của công chức; thực hiện chế độ thi nâng ngạch
theo nguyên tắc cạnh tranh; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh
đạo, quản lý…
Đặc biệt, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách
thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đã quy
định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa
học trẻ làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức
chính trị - xã hội từ Trung ƣơng đến cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng,
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Nhà nƣớc và lực lƣợng vũ trang đã đặt cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành và địa phƣơng
căn cứ vào điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng và ban hành các
quy định thu hút, trọng dụng nhân tài. Bộ Nội vụ đã xây dựng, trình Thủ tƣớng Chính phủ
dự thảo Chiến lƣợc quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài để tạo cơ sở pháp lý cho việc
phát hiện, đào tạo, bồi dƣỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài tham gia vào các cơ quan,
tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ƣơng đến cơ sở. Với phƣơng châm “Bốn
tốt” (đãi ngộ tốt - cơ hội thăng tiến tốt - môi trƣờng làm việc tốt - để sáng tạo tốt), dự thảo
Chiến lƣợc nhấn mạnh: “Có cơ chế đãi ngộ đặc biệt, tạo lập môi trƣờng làm việc tốt để
nhân tài phát huy năng lực, thể hiện tài năng cống hiến cho đất nƣớc”; “có chính sách
khen thƣởng những cá nhân, tổ chức tiến cử, phát hiện, bồi dƣỡng, đào tạo và sử dụng
đúng nhân tài”; “xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng quyền lực để gây cản trở, trù dập
nhân tài...”.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm
2019 quy định: “Nhà nƣớc có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng
đáng đối với ngƣời có tài năng. Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi
ngộ đối với ngƣời có tài năng trong hoạt động công vụ”... Có thể nói, những chủ trƣơng,
chính sách trên là minh chứng rõ nét về việc Đảng và Nhà nƣớc ta đã nhận thức đầy đủ
về vai trò của nhân tài và sự cần thiết phải thu hút, trọng dụng nhân tài trong công cuộc
xây dựng đất nƣớc và phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian qua, việc thu hút nhân tài vào khu vực công đã đạt đƣợc nhiều kết quả tích
cực. Thống kê từ năm 2000-2020 của 03 bộ và 21 địa phƣơng cho thấy: số lƣợng công
chức, viên chức đƣợc thu hút vào khu vực công là 3.128 ngƣời, trong đó 2.903 ngƣời còn
công tác, chiếm tỷ lệ 92,8%; 225 ngƣời nghỉ việc, chiếm tỷ lệ 7,2%. Về trình độ chuyên
môn khi đƣợc thu hút: tiến sĩ là 68 ngƣời, chiếm tỷ lệ 2,41%; thạc sĩ là 853 ngƣời, chiếm
tỷ lệ 30,25%; đại học là 1.899 ngƣời, chiếm tỷ lệ 67,34%. Về cơ cấu độ tuổi: dƣới 25 tuổi
là 1.180 ngƣời, chiếm tỷ lệ 42,5%; từ 25 tuổi - 30 tuổi là 1.115 ngƣời, chiếm tỷ lệ 40,1%;
trên 30 tuổi là 484 ngƣời, chiếm tỷ lệ 17,4%. Chức vụ sau khi thu hút: chuyên viên 2.375
ngƣời, chiếm tỷ lệ 90,13%; lãnh đạo phòng và tƣơng đƣơng 223 ngƣời, chiếm tỷ lệ
8,46%; lãnh đạo sở và tƣơng đƣơng 36 ngƣời, chiếm tỷ lệ 1,37%; lãnh đạo Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh và tƣơng đƣơng 01 ngƣời, chiếm tỷ lệ 0,04%(2).
Dự thảo Chiến lƣợc quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài đã yêu cầu các bộ,
ngành, địa phƣơng phải ban hành và triển khai thực hiện chính sách cụ thể thu hút, trọng
dụng nhân tài. Thu hút có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn
phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững nhƣ: chính trị và quản lý điều hành nhà nƣớc;
khoa học, công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số, cơ sở dữ liệu, tự động hóa; giáo dục;
y tế; công nghệ sinh học; văn hóa, thể thao…; phải bảo đảm khung tỷ lệ tối thiểu nhân tài
trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý và cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ.
Tuy nhiên, việc thu hút, trọng dụng nhân tài ở một số bộ, ngành, địa phƣơng còn gặp
nhiều vƣớng mắc. Ví dụ, tại tỉnh Bình Dƣơng, một số công chức, viên chức sau khi đƣợc
thu hút đã xin chuyển công tác khi hết thời gian phục vụ, hoặc nghỉ việc chấp nhận bồi
hoàn chế độ thu hút nhân tài; tại thành phố Đà Nẵng có tình trạng các đối tƣợng khi đƣợc
thu hút và đào tạo không thực hiện đúng cam kết, nghỉ việc trƣớc khi hoàn thành nghĩa vụ
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làm việc để tìm kiếm công việc khác với mức lƣơng cao hơn. Ở Viện Khoa học giáo dục
Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng rất khó để tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ có trình
độ cao về công tác(3).
Nguyên nhân chủ yếu của hiện tƣợng trên là do chênh lệch về mức độ cạnh tranh trong
thu hút, trọng dụng nhân tài giữa khu vực công và khu vực tƣ; cơ chế, chính sách chƣa
đầy đủ, thiếu đồng bộ, nguồn lực đầu tƣ còn hạn chế, tạo sức ép đối với cơ quan, đơn vị,
địa phƣơng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý còn thiếu quyết liệt; chƣa hình thành đội
ngũ chuyên trách làm công tác quản trị nhân tài; công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao
nhận thức còn hạn chế khiến cho cán bộ, công chức, viên chức và xã hội chƣa thực sự
hiểu, tin vào chính sách nhân tài.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài
Theo Đại Từ điển tiếng Việt: “Nhân tài là ngƣời có tài năng, có thể làm đƣợc việc
lớn”(4); còn theo Từ điển tiếng Việt phổ thông: “Nhân tài là ngƣời có tài năng xuất sắc”(5).
Từ các quan niệm trên, có thể hiểu nhân tài là ngƣời có tài năng theo lĩnh vực; có phẩm
chất đạo đức, trình độ, năng lực và sức sáng tạo vƣợt trội đƣợc khẳng định qua kết quả
học tập, thực hiện nhiệm vụ, công việc đƣợc giao; có niềm tin, khát vọng nghề nghiệp,
cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức, xã hội tại thời điểm xác
định và cả trong tƣơng lai.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng nhân tài và xác định đây là một động lực
rất quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nƣớc. Quan niệm về trọng dụng nhân
tài của Ngƣời bắt nguồn từ tƣ tƣởng trọng dân, tin dân, nêu cao vai trò làm chủ đất nƣớc
của Nhân dân, là sự nối tiếp và phát triển quan niệm cầu hiền tài truyền thống của dân tộc
trong điều kiện mới của đất nƣớc. Ngƣời cho rằng nhân tài là ngƣời tài đức và nhấn
mạnh: “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nƣớc. Có đức
không có tài nhƣ ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì đƣợc ai”(6). Vì vậy, một ngƣời
đƣợc coi là nhân tài phải có cả tài và đức, quan trọng hơn là tài và đức ấy phải hƣớng
đến những việc ích nƣớc, lợi dân. Cụ thể, “tài” chính là tài năng, tri thức, kỹ năng, kinh
nghiệm để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình; ngƣời có tài là ngƣời đem hết
tài năng của mình ra phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Nếu ngƣời có tài mà chỉ biết chăm
lo lợi ích cho riêng mình thì không những vô dụng mà còn có hại cho xã hội.
“Đức” là đạo đức, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng hƣớng tới “chân, thiện, mỹ”;
ngƣời có đức là ngƣời luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện bản thân để
hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, có tinh thần sẵn sàng nhƣờng bƣớc, ủng hộ những
ngƣời tài năng hơn mình để họ gánh vác việc nƣớc, việc dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Cũng nhƣ sông thì có nguồn mới có nƣớc, không có nguồn thì sông cạn.
Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Ngƣời cách mạng phải có đạo đức, không có
đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo đƣợc nhân dân”(7).
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gƣơng mẫu mực về trọng dụng nhân tài và coi đây là việc
phải làm thƣờng xuyên, liên tục của Đảng, Nhà nƣớc ta: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, nhƣ
ngƣời làm vƣờn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng
mỗi một ngƣời có ích cho công việc chung của chúng ta”(8). Khi sử dụng ngƣời tài, Ngƣời
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đánh giá tài, đức của cán bộ ở hiệu quả làm việc. Coi hiệu quả công việc với tinh thần vì
dân, vì nƣớc là căn cứ chính để phát hiện, trọng dụng nhân tài, chứ không hẹp hòi, không
câu nệ là ngƣời trong Đảng hay ngoài Đảng. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm tìm
kiếm những “ngƣời tài đức” và động viên họ mang hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục
vụ Nhân dân.
3. Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài vào khu vực công hiện nay
Một là, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật về thu hút, trọng
dụng nhân tài.
Cần rà soát, đánh giá việc ban hành và thi hành chính sách, pháp luật về thu hút, trọng
dụng nhân tài theo quan điểm: “Không phân biệt nhân tài là đảng viên hay ngƣời ngoài
Đảng, ngƣời Việt Nam ở trong nƣớc hay ở nƣớc ngoài”(9); trong quy hoạch, bố trí; đào
tạo, bồi dƣỡng; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ. Ƣu tiên ban hành
chính sách, pháp luật phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài; chính sách, pháp luật về
đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; trả lƣơng,
xếp lƣơng theo kết quả, hiệu quả công việc; đãi ngộ, khen thƣởng, tôn vinh theo công
trạng, cống hiến.
Hai là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhân tài và chính sách pháp luật thu hút,
trọng dụng nhân tài.
Đổi mới nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất
là ngƣời đứng đầu trong việc xây dựng và tổ chức thi hành chính sách, pháp luật thu hút,
trọng dụng nhân tài. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên
truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; trong sinh hoạt đảng và công tác chuyên
môn của các cơ quan, đơn vị nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của xã hội về vai trò, vị trí
của nhân tài và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài với các hình thức đa dạng, linh
hoạt, phù hợp. Ngƣời đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ
chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân tài.
Ba là, tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng nhân tài gắn với tạo nguồn nhân tài mang tính
bền vững.
Xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng đối với ngƣời có tài năng, thành tích, công
trạng; bảo đảm điều kiện thuận lợi để ngƣời có tài năng đƣợc thƣờng xuyên tham gia đào
tạo, bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với năng lực, sở trƣờng công tác. Tổ chức các
lớp đào tạo, bồi dƣỡng dành riêng cho nhân tài ở các cấp cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán
bộ nguồn lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng và thực hiện các
chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng để phát hiện và tuyển chọn nhân tài trong các cơ sở đào
tạo của hệ thống giáo dục và của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nƣớc và các tổ
chức chính trị - xã hội nhằm tạo nguồn nhân tài lâu dài, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các
thế hệ.
Bốn là, tạo môi trƣờng, điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân tài.
Ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt quy định về văn hóa công vụ, về
đánh giá kết quả làm việc và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tạo
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môi trƣờng làm việc thuận lợi, phát huy sức mạnh tập thể cùng với sức sáng tạo của cá
nhân có tài năng. Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân tài, nhà khoa học làm việc trong
các cơ quan, đơn vị đƣợc tham gia học tập, giao lƣu với các chuyên gia, nhà khoa học
trên thế giới để cập nhật tri thức mới, hƣớng phát triển mới, đóng góp cho sự phát triển
chung của đất nƣớc cũng nhƣ của cơ quan, đơn vị. Có chính sách đãi ngộ về vật chất;
chính sách khung về tiền lƣơng đối với nhân tài để các bộ, ngành, địa phƣơng thực hiện
thống nhất, đồng bộ.
Năm là, tăng cƣờng học tập kinh nghiệm quốc tế về thu hút nhân tài.
Cần đẩy mạnh thực hiện chƣơng trình hợp tác về thu hút nhân tài với các cơ sở đào
tạo, bồi dƣỡng có uy tín trong nƣớc và trên thế giới. Xây dựng mạng lƣới liên kết và tổ
chức các hoạt động kết nối nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thu hút, trọng dụng nhân
tài. Đồng thời, tổ chức trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia và các tổ chức
quốc tế về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân tài; chủ
động và tích cực tham gia các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thành công trong xây
dựng và thực hiện chính sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân tài. Tạo điều kiện cho
cán bộ, công chức, viên chức có tài năng tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế để học
hỏi, tích lũy kinh nghiệm và đào tạo ngắn hạn, dài hạn để bổ sung kiến thức, tri thức mới
và phát huy sở trƣờng, năng lực và tâm huyết của mình trong công việc.
Sáu là, tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với nhân
tài.
Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và
đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng
nhân tài nhằm nhân rộng điển hình tốt và ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi
phạm. Đồng thời, các ban, ngành chức năng cần chú trọng công tác xây dựng và hoạch
định chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân
tài. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cƣờng
giám sát theo chuyên đề và giám sát văn bản trong thực hiện chính sách, pháp luật thu
hút, trọng dụng nhân tài./.
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rong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc
biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đến việc lựa chọn ngƣời có đức, có tài
cho dân, cho nƣớc.
Ngƣời cho rằng vấn đề cán bộ là một trong những nhân tố quyết định đối với sự
nghiệp cách mạng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", “bất cứ chính sách, công
tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công”
Trong mỗi thời kỳ cách
mạng, trƣớc mỗi bƣớc
ngoặt của đất nƣớc, cùng
với Trung ƣơng, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã kết hợp
một cách sáng tạo lý luận
Mác - Lênin với kinh
nghiệm thế giới và thực
tiễn cách mạng Việt Nam
để đào tạo, rèn luyện, lựa
chọn, bố trí cán bộ một
cách đúng đắn. Bác cho
rằng muốn hoàn thành
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ Huỳnh Thúc Kháng (hàng đầu,
bên phải) tham gia Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ
nhiệm vụ cách mạng,
Cộng hòa, 1946 (Ảnh tư liệu)
ngƣời cán bộ phải có đủ cả
đức và tài, phẩm chất và năng lực không thể thiếu một mặt nào. Ngƣời nói: "Có tài
phải có đức. Có tài không có đức, có hại cho nƣớc… Ngƣời cán bộ tốt nhất thiết phải
là ngƣời hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phẩm chất và năng lực cán bộ phải đƣợc thể hiện
trên kết quả công tác thực tiễn, qua việc thực hiện những nhiệm vụ đƣợc giao".
Hồ Chủ tịch đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và nâng cao đạo đức cách mạng của đội
ngũ cán bộ và nghiêm khắc phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Ngƣời
rất quan tâm đến việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kế thừa và phát triển trong công tác
cán bộ. Bác chỉ rõ: “Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên
coi thƣờng cán bộ trẻ, còn cán bộ trẻ không đƣợc kiêu ngạo, phải khiêm tốn học hỏi
các đồng chí già có kinh nghiệm”.
Đồng thời, Bác rất quan tâm đến trí thức, Bác nói: “Để xây dựng nƣớc nhà, chúng
ta cần càng ngày càng nhiều trí thức tốt. Đảng và chính phủ vừa phải giúp cho thế hệ
trí thức ngày nay càng ngày càng tiến bộ, vừa phải ra sức đào tạo thêm trí thức mới”.
Ngay khi cách mạng Tháng Tám mới thành công, Bác Hồ rất quan tâm đến trọng
dụng nhân tài và nghệ thuật dùng ngƣời. Theo Bác, nghệ thuật dùng ngƣời là ở chỗ
“xem ngƣời ấy xứng với việc gì, nếu ngƣời có tài mà dùng không đúng tài của họ cũng
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không đƣợc việc”. Nghệ thuật dùng ngƣời còn phải biết cân nhắc cán bộ đúng lúc,
đúng chỗ”, “Không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay”, vì vậy, chúng ta phải khéo
dùng ngƣời, sửa chữa khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ƣu điểm của họ”.
Chính nhờ những quan điểm, tƣ tƣởng đúng đắn, sáng suốt đó nên khi đất nƣớc
mới giành đƣợc độc lập còn vô vàn khó khăn, cả thù trong giặc ngoài, Bác Hồ và
Đảng ta đã rất thành công trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân qua công tác
cán bộ. Bác Hồ đã mời một số nhân sĩ, trí thức, quan lại của chế độ phong kiến nhƣng
có kiến thức, kinh nghiệm ra giúp nƣớc. Trong số đó có cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên là
Thƣợng thƣ bộ hình ra làm Trƣởng ban thƣờng trực Quốc hội, cụ Huỳnh Thúc Kháng
nguyên là Viện trƣởng Viện Dân biểu Trung kỳ làm Bộ trƣởng Bộ Nội vụ và sau là Phó
Chủ tịch nƣớc, cụ Phan Kế Toại nguyên là Khâm sai Đại thần ra làm Bộ trƣởng Bộ Nội
vụ,…
Năm 1946, trƣớc khi sang Pháp, Bác Hồ đã tin tƣởng trao toàn quyền điều hành đất
nƣớc cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và chỉ dặn một câu “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đó là
lúc tình hình đất nƣớc hết sức khó khăn, phức tạp mà Bác vẫn giao quyền cho một
nhân sỹ, trí thức không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bằng cách ứng xử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ đƣợc tất cả những tinh hoa
của dân tộc đến với cuộc kháng chiến cứu nƣớc và kiến quốc. Nhiều trí thức ở nƣớc
ngoài có học vị, thu nhập cao nhƣng đã tự nguyện về giúp nƣớc nhƣ kỹ sƣ Trần Đại
Nghĩa, một chuyên giao cao cấp về vũ khí ở Đức, giáo sƣ toán học Lê Văn Thiêm,
ngƣời Việt Nam đầu tiên đƣợc phong giáo sƣ ở trƣờng Đại học Zurich (Thụy Sỹ), nhà
nông học Lƣơng Định Của, tiến sỹ y khoa Đặng Văn Ngữ ở Nhật Bản, giáo sƣ Phạm
Huy Thông, bác sỹ Trần Hữu Tƣớc , bác sỹ Nguyễn Khắc Viện...
Đồng thời, nhiều trí thức tiêu biểu nhƣ giáo sƣ Tạ Quang Bửu, giáo sƣ Tôn Thất
Tùng, giáo sƣ Hồ Đắc Di, luật sƣ Phan Anh, giáo sƣ Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn
Huyên, Ngụy Nhƣ Kon Tum, bác sỹ Vũ Đình Tụng… đều đƣợc trọng dụng để phát huy
tài năng phục vụ đất nƣớc. Đặc biệt, Bác Hồ đã phân công đồng chí Võ Nguyên Giáp
phụ trách quân đội, là ngƣời chƣa từng qua bất kỳ một khóa học quân sự nào, một
thầy giáo dạy Sử ở trƣờng tƣ thục Thăng Long và sau đó phong thẳng lên Đại tƣớng.
Đại tƣớng đã trở thành một thiên tài quân sự - đó là việc phát hiện và trọng dụng nhân
tài của Bác. Nhiều đồng chí đƣợc Bác Hồ chọn, giao việc nhƣ đồng chí Trƣờng Chinh,
Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh… đều trở thành những nhà lãnh đạo
xuất sắc của đất nƣớc.
Trọng dụng nhân tài và nghệ thuật dùng ngƣời cho dân, cho nƣớc của Bác Hồ mãi
mãi là bài học vô cùng quý giá và sâu sắc để chúng ta tiếp tục học tập, phát huy.

Nguyễn Thế Trung // https://nongnghiep.vn
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ận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên
trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho thanh niên tự giác học
tập, rèn luyện theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành lực
lƣợng kế tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Trong bản Di chúc, Ngƣời đã
căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành
những ngƣời thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dƣỡng thế
hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(1).
1. Nội dung cơ bản của giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong tư
tưởng Hồ Chí Minh
Một là, chỉ rõ vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Trong thời gian hoạt động cách mạng ở nƣớc ngoài, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trực
tiếp thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vào tháng 5/1925 tại Quảng
Châu, Trung Quốc để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam nhằm thức tỉnh nhân
dân, nhất là lực lƣợng thanh niên đứng lên đấu tranh cách mạng. Ngƣời chỉ rõ: “Hỡi Đông
Dƣơng đáng thƣơng hại! Ngƣời sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Ngƣời
không sớm hồi sinh”(2). Qua đó, có thể thấy Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã
sớm nhận thấy sức mạnh to lớn từ lớp thanh niên có thể gánh vác, đảm đƣơng sự nghiệp
cách mạng; là lực lƣợng đông đảo, luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong mọi lĩnh vực
nếu vai trò của họ đƣợc coi trọng và phát huy. Ngƣời chỉ rõ: “Tính trung bình, thanh niên
chiếm độ 1 phần 3 tổng số nhân dân - tức là một lực lƣợng to lớn” và “thanh niên là bộ
phận quan trọng của dân tộc”(3).
Hai là, đƣa ra những nội dung, hình thức, biện pháp để giáo dục, bồi dƣỡng đạo đức
cách mạng cho thanh niên.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dƣỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên
cần đƣợc tiến hành toàn diện sâu sắc, nhƣng phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đặc
biệt nhấn mạnh đến học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, vì đây là cội nguồn đạo đức cách
mạng của thanh niên. Ngƣời nhấn mạnh: “Trong việc giáo dục và học tập phải chú trọng
đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ cách mạng xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kinh tế,
lao động và sản xuất”(4). Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp cho thanh niên
sống có tình, có nghĩa hơn, biết hy sinh phấn đấu cho lý tƣởng, mục tiêu độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có lòng yêu nƣớc, tinh thần đoàn kết; đức tính cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tƣ; không ham địa vị công danh và phú quý, chớ kiêu ngạo và tự
mãn… Ngƣời khẳng định: “Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng. Đạo
đức cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm:
- Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng,
với giai cấp.
- Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: “Đâu cần thanh niên có, việc gì
khó thanh niên làm”, “gian khổ thì đi trƣớc, hƣởng thụ sau mọi ngƣời”.
- Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, không tự phụ”(5).
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Về hình thức, biện pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ việc tự giác, không ngừng tu
dƣỡng phấn đấu rèn luyện là con đƣờng ngắn nhất, hiệu quả nhất để thanh niên sửa đổi
những khuyết điểm, sai lầm trong cuộc sống, trong công việc. Ngƣời nhấn mạnh: “Thanh
niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào ngƣời khác làm ít
kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt..., phải xung phong đến những nơi
khó khăn để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xung phong là đi trƣớc, làm trƣớc để lôi cuốn
quần chúng chứ không phải là xa rời quần chúng”(6).
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng phê phán mạnh mẽ những thanh niên không chịu học tập,
rèn luyện đạo đức cách mạng, chỉ lo cho bản thân, ham chơi, ham vui, không quan tâm, lo
lắng đến đồng bào, đất nƣớc, tham lam vật chất, ham sung sƣớng, xa xỉ, kiêu ngạo, lƣời
lao động… Vì vậy, Ngƣời đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho thanh niên giải quyết tốt mối
quan hệ biện chứng thống nhất không tách rời nhau giữa nghĩa vụ và quyền lợi, trong đó
nghĩa vụ là yếu tố đặt lên hàng đầu, thanh niên phải xác định tốt nhiệm vụ với Tổ quốc,
với Đảng và với Nhân dân. Ngƣời chỉ rõ: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi
nƣớc nhà đã làm cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nƣớc nhà? Mình
phải làm thế nào cho ích lợi nƣớc nhà nhiều hơn? Mình vì lợi ích nƣớc nhà mà hy sinh
phấn đấu chừng nào”(7).
2. Thực trạng việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ
Chí Minh
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã kế thừa, vận dụng linh
hoạt, sáng tạo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh để giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đáp
ứng với đòi hỏi của tình hình cách mạng đặt ra ở mỗi giai đoạn, thời kỳ khác nhau. Trong
kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lƣợc, lớp lớp thanh niên đã không quản hy
sinh, chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân; không ngại
khó khăn, vất vả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nƣớc, cấp ủy đảng và ngƣời đứng đầu các cơ
quan, đơn vị, địa phƣơng đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đƣờng lối về tăng cƣờng sự
lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nƣớc; triển khai nhiều chƣơng trình, dự án, nhƣ Dự án tuyển chọn 600 trí thức
trẻ ƣu tú, có trình độ đại học tăng cƣờng về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Đề án
thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã nghèo tham gia phát triển nông
thôn, miền núi… Qua đó, nhiều thanh niên đã trở thành nguồn cán bộ có chất lƣợng;
những doanh nhân trẻ thành đạt, những gƣơng điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực
của đời sống xã hội.
Tuy nhiên, việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên theo tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy và ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phƣơng chƣa thật sự chú trọng đến việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên; còn
nặng về hình thức, chƣa chú trọng đến nội dung, đi sâu vào những vấn đề đặt ra cần tập
trung giáo dục cho thanh niên, nhƣ: ý chí, khát vọng vƣơn lên trong công việc, cuộc sống,
tình yêu thƣơng với quê hƣơng, đất nƣớc; kỹ năng sống; hoạt động thực tiễn; khả năng
chịu đựng những khó khăn, vất vả ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của thanh niên vẫn
chƣa nhiều, chủ yếu chọn nơi sinh sống, làm việc có nhiều thuận lợi, điều kiện về cơ sở
vật chất, kinh tế; một số thanh niên thiếu tu dƣỡng phấn đấu rèn luyện, học tập, sống
buông thả, thờ ơ, bàng quan với bản thân, gia đình và xã hội; thậm chí có nhiều thanh
niên vi phạm pháp luật.
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3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh
niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức
cách mạng cho thanh niên theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh.
Theo đó, các cấp ủy đảng, ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phƣơng, Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh và gia đình phải thƣờng xuyên quán triệt, nhận thức rõ thanh
niên là lực lƣợng quan trọng của xã hội, lực lƣợng kế cận, bổ sung cho cách mạng Việt
Nam. Cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thanh niên trở thành những ngƣời
“vừa hồng”, “vừa chuyên” để họ nhận thấy rõ vị trí, vai trò to lớn của mình, từ đó đặt ra
những yêu cầu cao cho bản thân trong quá trình phấn đấu, tu dƣỡng, rèn luyện đạo đức
cách mạng.
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ƣơng lần thứ bảy, khóa X
về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đã nhấn mạnh: “Thanh niên là rƣờng cột của nƣớc nhà, chủ
nhân tƣơng lai của đất nƣớc, là lực lƣợng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nƣớc, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”(8).
Vì vậy, cấp ủy và ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn các cấp phải chủ
động nắm bắt tình hình chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống của thanh niên thuộc quyền
quản lý của mình, xây dựng kế hoạch, chƣơng trình rèn luyện đạo đức cách mạng cho
phù hợp với từng địa bàn, khu vực; quá trình tuyên truyền, giáo dục phải gắn với nhiệm vụ
chính trị của từng thanh niên, trên từng cƣơng vị chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao; phải
hƣớng đến xây dựng hình mẫu thanh niên của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nƣớc “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.
Hai là, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng
cho thanh niên.
Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là công việc lâu dài, thƣờng
xuyên, liên tục. Do đó, nội dung giáo dục cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, cụ
thể đặt ra hiện nay mà thanh niên đang còn thiếu nhƣ: cách ứng xử, giao tiếp của thanh
niên với mọi ngƣời xung quanh, với ngƣời thân và với chính bản thân mình; nuôi dƣỡng
ƣớc mơ, khát vọng, hoài bão trong công việc, cuộc sống, quyết tâm thực hiện bằng chính
khả năng của bản thân; sống có tình thƣơng, trách nhiệm với gia đình, ngƣời thân và xã
hội; nắm rõ chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, phong
tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, địa phƣơng; thể hiện rõ quan điểm, thái độ với các
quan điểm sai trái, bịa đặt, phản động đi ngƣợc lại với lợi ích của Đảng, của đất nƣớc, của
Nhân dân…
Hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên cần linh hoạt, sáng
tạo; không rập khuôn, thụ động, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm ở mỗi khu vực,
địa bàn đƣa ra hình thức, biện pháp cho phù hợp. Với đặc điểm lứa tuổi, tâm lý của thanh
niên hiện nay cần kết hợp giữa giáo dục chung và giáo dục riêng; giữa truyền thống với
hiện đại; giữa mệnh lệnh hành chính với giáo dục thuyết phục; đƣa thanh niên vào hoạt
động thực tiễn, mạnh dạn, tin tƣởng giao nhiệm vụ cho thanh niên… Những hình thức,
biện pháp trên cần đƣợc triển khai thực hiện thông qua sinh hoạt ở mỗi cơ quan, đơn vị,
địa phƣơng nơi thanh niên đang trực tiếp sinh sống, làm việc; thông qua thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn
trật tự an toàn xã hội; thông qua các phong trào thi đua yêu nƣớc; gƣơng ngƣời tốt, việc
tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thanh niên…
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Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tự rèn luyện đạo đức cách
mạng.
Mỗi thanh niên cần chủ động, tích cực học tập, làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là tinh thần, ý chí vƣợt khó, tự rèn luyện, học tập ở mọi lúc,
mọi nơi; bản thân thấy yếu mặt nào thì tập trung vào học tập, nghiên cứu, tự hoàn thiện
bản thân; chủ động xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện một cách toàn diện đầy đủ,
trong đó tập trung rèn luyện đạo đức cách mạng; đặt ra những yêu cầu cho bản thân trong
quá trình tự giáo dục đạo đức cách mạng; thƣờng xuyên đối chiếu, so sánh kế hoạch tự
phấn đấu tu dƣỡng, rèn luyện của bản thân với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,
địa phƣơng, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các bộ
phận, lực lƣợng trong quá trình tự giác tu dƣỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của thanh
niên.
Mặt khác, cần tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội, phù hợp với môi
trƣờng, điều kiện công tác; tự đấu tranh với chính bản thân mình trong quá trình rèn luyện
đạo đức cách mạng, không vì những khó khăn, thất bại trƣớc mắt mà nản lòng, nhụt ý chí,
không có động cơ, mục tiêu phấn đấu; càng ở trong tình huống khó khăn, thử thách càng
phải tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh, kiên định đƣa ra phƣơng hƣớng giải quyết hợp
lý, hiệu quả.
Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh
niên vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nƣớc đang ngày càng hội nhập quốc tế
sâu rộng với nền khoa học và kỹ thuật phát triển nhƣ vũ bão hiện nay, thanh niên Việt
Nam càng cần phải trau dồi cho mình đạo đức cách mạng, có khả năng thích ứng với sự
phát triển của xã hội, có tƣ duy đột phá, vững bƣớc vƣợt qua mọi khó khăn, xứng đáng
với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân đối với mình. Với nhiệt huyết, nghị lực,
ý chí vƣơn lên mạnh mẽ và đang đƣợc sống trong môi trƣờng hoà bình, đổi mới, phát
triển của đất nƣớc, thanh niên Việt Nam nhất định sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, bản
lĩnh, đoàn kết, sáng tạo góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững và phát
huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phồn
vinh, hạnh phúc./.
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ận dụng tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xác định đúng những nội
dung, phƣơng pháp, cách thức học tập, tu dƣỡng suốt đời của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức trong giai đoạn cách mạng hiện nay ở nƣớc ta có ý nghĩa rất
quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ
phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; góp phần thiết thực vào việc nâng
cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà
nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhận thức, mục đích, thái độ, động cơ
đúng đắn của việc học tập, tu dưỡng suốt đời
Nhận thức đúng về tính thiết yếu, mục đích, xây dựng ý thức trách nhiệm, thái độ, động
cơ học tập, tu dƣỡng suốt đời là vấn đề quan trọng, tạo cơ sở để lựa chọn đúng nội dung,
phƣơng pháp, cách thức, đồng thời quyết định chất lƣợng, hiệu quả học tập của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức. Trong suốt quá trình vừa hoạt động cách mạng, vừa học
tập, tu dƣỡng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quán triệt quan điểm: “Học cốt để biết đạo lý làm
ngƣời, để giúp dân, không nên theo đuổi mục đích đỗ đạt để làm quan và nhũng nhiễu
dân”(1). Ngƣời học tập không phải vì “chủ nghĩa bằng cấp”, “chủ nghĩa quan cách”, “danh
thơm tiếng tốt”, tiền tài địa vị, chủ nghĩa cá nhân, “vinh thân phì gia”, mà học tập phải gắn
liền với tu dƣỡng các giá trị phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống tốt… để
mở mang, phát triển kiến thức, tri thức, hiểu biết, phát huy ƣu điểm, thế mạnh, sở trƣờng,
năng lực làm chủ, tƣ duy sáng tạo, kỹ năng sống và làm việc; phòng chống lạc hậu, tiêu
cực; hạn chế yếu kém, khuyết điểm để làm ngƣời, làm việc hữu ích, giúp đƣợc ngƣời,
giúp đƣợc mình cùng tiến bộ; để đóng góp, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân
dân, giải phóng mọi năng lực, giải phóng dân tộc, xã hội, con ngƣời và nhân loại.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trực tiếp thị sát thực tế ở nhiều quốc gia,
dân tộc, cả những nƣớc chính quốc và thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, cả
những quốc gia hòa bình và quốc gia có chiến tranh, những quốc gia phát triển và quốc
gia chậm phát triển và những quốc gia có các thể chế chính trị khác nhau, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã khảo sát, nghiên cứu, phân tích, tổng kết và đi đến nhận định: “Sự ngu dốt là một
trong những chỗ dựa chủ yếu của chế độ tƣ bản chủ nghĩa”(2), đồng thời thấy rõ, chủ
nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc luôn áp dụng thủ đoạn “ngu dân dễ trị” trong các chính
sách xâm lƣợc thuộc địa.
Ngƣời khẳng định, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, ngay sau khi Cách mạng
Tháng Tám năm 1945 thành công, dân tộc đã đƣợc độc lập, tại phiên họp đầu tiên của
Chính phủ lâm thời nƣớc Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Ngƣời đã đề nghị tiến hành ngay
ba nhiệm vụ chính là “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, trong đó nhiệm vụ
diệt giặc dốt đặt trƣớc nhiệm vụ diệt giặc ngoại xâm. Nhƣ vậy, theo Ngƣời, ngu dốt là một
loại giặc, nhƣng còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm, và muốn tiêu diệt giặc dốt thì phải
học tập, tu dƣỡng nghiêm túc, cầu thị, hiệu quả, thiết thực đối với mọi ngƣời dân Việt
Nam, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nƣớc phải học tập, tu
dƣỡng suốt đời.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Làm nghề gì cũng phải học, vậy làm cách mạng
cũng phải học. Nếu không giáo dục cho đảng viên làm cách mạng mà cứ yêu cầu họ làm
cách mạng thì họ không làm tròn đƣợc nhiệm vụ”(3). Muốn làm sự nghiệp cách mạng,
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phục vụ đƣợc Tổ quốc và Nhân dân, bảo vệ và xây dựng đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, chế độ
thì trƣớc tiên cán bộ, công chức, viên chức phải có đủ hiểu biết, kiến thức, tri thức khoa
học, phẩm chất nhân cách, đạo đức, lối sống tốt, để vừa là công dân tốt, vừa là “công
bộc” tốt.
Hiệu quả học tập, tu dƣỡng của cán bộ, công chức, viên chức đƣợc “cân đong đo
đếm”, đánh giá ở hiệu quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, ở
sự đóng góp, cống hiến cho Đảng, Nhà nƣớc, Tổ quốc, Nhân dân, gia đình, nên việc học
tập, tu dƣỡng của cán bộ, công chức, viên chức phải hƣớng tới hoàn thiện bản thân, vì
năng suất, chất lƣợng, hiệu quả công tác và thiết lập đời sống gia đình, tổ chức, xã hội.
Do đó, không chỉ khi đƣơng nhiệm, mà cả khi nghỉ hƣu, cán bộ, công chức, viên chức vẫn
phải là công dân hữu ích, có những giúp đỡ, đóng góp, cống hiến ở các hình thức khác
nhau cho gia đình, cộng đồng, xã hội, Nhân dân, cho Đảng, Nhà nƣớc, hệ thống chính trị,
theo phƣơng châm: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì
còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”(4).
2. Xác định đúng những vấn đề cần phải học tập, tu dưỡng suốt đời
Thực hiện phƣơng thức học tập, tu dƣỡng toàn diện nhƣng có trọng tâm, trọng điểm,
có chọn lọc, thứ tự ƣu tiên; có kiến thức, tri thức nền tảng, tổng quát và kiến thức, tri thức
theo ngành, lĩnh vực, chuyên sâu, phù hợp với từng chuyên môn, công việc, lĩnh vực hoạt
động. Nền tảng kiến thức, tri thức hàng đầu của cán bộ, công chức, viên chức là hệ thống
lý luận chính trị, kiến thức, tri thức về quy luật tự nhiên, xã hội, tƣ duy, thế giới quan khoa
học, niềm tin, đạo đức cách mạng, phong cách công tác, để giác ngộ mục tiêu, lý tƣởng
của giai cấp, của Đảng, Nhà nƣớc; xác định phƣơng hƣớng, cách thức, phƣơng pháp giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xây
dựng lập trƣờng, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, phƣơng pháp tƣ duy và làm
việc sáng tạo trong cuộc sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng, tiếp cận, nghiên cứu tƣ tƣởng của các nhà lý
luận, các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, hoạt động cách mạng của Việt Nam và thế giới,
nhất là tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, gắn liền với khảo nghiệm thực tế, Chủ tịch
Hồ Chí Minh cho rằng: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng đƣợc
các dân tộc bị áp bức và những ngƣời lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”(5). Theo
Ngƣời, học lý luận để hiểu biết, để thực hành, áp dụng vào việc làm: “Làm mà không có lý
luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp. Có lý luận thì
mới hiểu đƣợc mọi việc trong xã hội, trong phong trào để chủ trƣơng cho đúng, làm cho
đúng”(6). Nội dung cốt lõi của lý luận chính trị là lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ
Chí Minh, đƣờng lối, mục tiêu lý tƣởng, phƣơng pháp cách mạng của Đảng, dân tộc, độc
lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, giải
phóng nhân loại.
Mặt khác, học lý luận chính trị cần đƣợc gắn bó hữu cơ với học tập về khoa học kỹ
thuật, công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ; học cách chăm sóc sức khỏe, thể
lực và trí lực; học cách đọc, cách nói, cách viết, cách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều
hành, tổ chức, cách hoàn thiện bản thân, cách phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và
chăm sóc gia đình. Trong đó, quá trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công
nghệ luôn đi tiên phong, xung kích, cách mạng hóa tƣ duy và hành động trong các lĩnh
vực đời sống xã hội, trong cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp,
hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
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Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần học tập
khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ “để trở thành những tay chuyên môn nhân tài ứng dụng vào
các ngành thực nghiệp và các cơ quan hành chính”(7). Khoa học kỹ thuật và công nghệ
giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc có năng suất, chất lƣợng và hiệu quả tốt;
xây dựng phƣơng pháp, tác phong công nghiệp, chuyên nghiệp trong cuộc sống và công
tác, bảo đảm tính kế hoạch, khoa học, thực tế, cụ thể, thiết thực, rõ ràng, minh bạch, văn
minh, tiến bộ, hiệu quả.
Khi đất nƣớc ta giành đƣợc độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huấn thị cán bộ, đảng
viên, công chức: “Chúng ta vừa làm, vừa học, vừa học, vừa làm. Cán bộ chính trị phải học
kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật phải học chính trị, để trở nên những cán bộ toàn diện”(8). Đồng
thời, “cần học nhiều thứ: học chính trị, học văn hóa, học kỹ thuật, nghiệp vụ”(9), để có
đƣợc khối kiến thức, tri thức căn bản, nền tảng tốt, kiến thức, tri thức chuyên ngành giỏi,
tinh thông nghiệp vụ.
Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng,
cán bộ, công chức, viên chức cần học tập, biết sử dụng ngôn ngữ nƣớc ngoài, nhất là
ngôn ngữ quốc tế trong hoạt động công vụ và đời sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho
rằng, mỗi cán bộ, công chức, viên chức: “Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nƣớc ngoài,
để xem báo nƣớc ngoài và học kinh nghiệm của ngƣời”(10) và “học thêm đƣợc một thứ
tiếng nƣớc ngoài coi nhƣ có thêm một cái chìa khóa để mở thêm kho tàng tri thức. Việc
học là việc suốt đời”(11). Muốn thực hiện chức trách, nhiệm vụ tốt, thì cán bộ, công chức,
viên chức phải có sức khỏe tốt, biết vận dụng kết quả học tập, tu dƣỡng suốt đời với kiến
thức, tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn vào rèn luyện thể chất cả trí lực và thể lực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chớ bao giờ ngồi không. Lúc rảnh việc, thì nên nghiên
cứu các vấn đề, hoặc theo sức mình mà tăng gia sản xuất. Nhƣ thế đã bổ ích cho thân thể
lại vui cho tinh thần”(12). Muốn học tập, tu dƣỡng suốt đời đạt kết quả tốt, muốn có năng
suất, chất lƣợng, hiệu quả cuộc sống và công tác tốt, thì cán bộ, công chức, viên chức
phải có sức khỏe tốt “phải rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới có đủ
sức để tham gia một cách dẻo dai bền bỉ những công việc ích nƣớc lợi dân”(13).
3. Lựa chọn, thực hiện đúng phương pháp, cách thức học tập, tu dưỡng suốt đời
Để việc học tập, tu dƣỡng suốt đời đạt hiệu quả thiết thực cho cuộc sống và công tác,
nhất là đáp ứng yêu cầu cải cách, hoạt động công vụ trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ,
công chức, viên chức cần căn cứ vào nhu cầu, khả năng, điều kiện, hoàn cảnh thực tế để
lựa chọn đúng các hình thức, cách thức, phƣơng pháp học tập, tu dƣỡng cho phù hợp;
cần thực hiện phƣơng châm tự giác, tự nguyện, tự chủ trên cơ sở nghiên cứu lý luận và
tổng kết thực tiễn công tác và đời sống hiện thực. Học tập, tu dƣỡng từ nhiều nguồn
thông tin, kết hợp nhiều phƣơng tiện, lực lƣợng, cơ sở vật chất, cách thức, biện pháp.
Tuy nhiên, hệ thống kiến thức, tri thức luôn thay đổi, phát triển không ngừng. Do vậy,
đối với nhà trƣờng cần kịp thời cải cách, đổi mới tƣ duy, chƣơng trình, nội dung và
phƣơng pháp giáo dục, đào tạo theo yêu cầu thực tiễn xây dựng nguồn nhân lực và hiệu
lực, hiệu quả hoạt động công vụ trong tình hình mới. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức cần phải học tập, tu dƣỡng suốt đời bằng nhiều cách thức, biện pháp phong
phú, đa dạng, thiết thực, cụ thể, phù hợp với nhu cầu cuộc sống và nhiệm vụ công tác…,
có thể học “trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng nhƣ việc nhỏ, việc cao cũng
nhƣ việc thấp”(14).
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gƣơng mẫu mực về tự lực, tự cƣờng, tự học tập, tu dƣỡng
suốt đời, vừa làm việc vừa học tập, vừa làm giàu trí tuệ vừa tu dƣỡng phẩm chất, nhân
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cách trong nhiều điều kiện, hoàn cảnh, môi trƣờng, không gian, thời gian, thực tế cuộc
sống và hoạt động cách mạng khác nhau. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức cần phải
lấy việc tự học tập, tự đào tạo, tu dƣỡng, hoàn thiện bản thân thƣờng xuyên, liên tục trong
cuộc sống, công tác là chủ yếu. Ngƣời nhấn mạnh: “Học ở trƣờng, học ở sách vở, học lẫn
nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”(15).
Sự nghiệp cách mạng là của quần chúng nhân dân và Nhân dân vừa là chủ thể xây
dựng, sở hữu vừa là đối tƣợng đƣợc phục vụ của nền công vụ. Chất lƣợng, hiệu quả
công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
nền công vụ đƣợc đánh giá, xếp loại ở mức độ hài lòng về sự phục vụ cộng đồng, xã hội,
cung cấp dịch vụ công và chất lƣợng cuộc sống của Nhân dân. Những tình cảm, nhiệt
huyết, ý tƣởng, sáng kiến, đóng góp từ Nhân dân vào xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức và nền công vụ có giá trị to lớn, giúp cho nền công vụ đƣợc xây dựng
thực sự là nền công vụ của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh
chỉ rõ: “Ngoài cách học ở trƣờng, ở lớp, học trên sách, báo.v.v… có một cách học rất tốt
ai cũng có thể tham gia hằng ngày. Đó là cách học tập ngay trong sản xuất, học tập
những ngƣời, những tổ, những đơn vị tiên tiến”(16), những tấm gƣơng ngƣời tốt, việc tốt,
ngƣời tử tế, việc tử tế. Học lẫn nhau trong từng gia đình, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng
đồng, xã hội, dân tộc, quốc gia, quốc tế, để tiếp thu mặt tốt, tích cực, tiến bộ, đồng thời
phòng, chống những mặt xấu, tiêu cực, lạc hậu.
Ngày nay, trƣớc yêu cầu về chất lƣợng, hiệu quả xây dựng và hoạt động của nền công
vụ chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân, thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức cần nâng cao trình độ, ý chí quyết tâm, trách nhiệm công tác để học tập, tu dƣỡng
và cống hiến “Phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa, nghề nghiệp để tiến bộ mãi, để sẵn
sàng trở thành cán bộ tốt, đảng viên tốt”(17). Việc học tập, tu dƣỡng suốt đời phải gắn liền
với thực hành, thực nghiệm, thực tế, học tập phục vụ cho làm việc, lý luận phải gắn liền
với thực tiễn, phục vụ thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Học để hành. Học với hành
phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi
chảy”(18).
Do đó, bổ sung, phát triển, hoàn thiện kết quả học tập, tu dƣỡng suốt đời với các phẩm
chất, năng lực, nhân cách, tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết của cán bộ, công chức,
viên chức chủ yếu từ hoạt động thực hành, thực tiễn tổ chức cuộc sống, lao động, công
tác. Vì vậy, ngƣời lãnh đạo, quản lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần giao nhiệm vụ,
tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đƣợc học tập, làm việc trong các môi
trƣờng khác nhau, nhất là trong những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, hy sinh,
có nhiều thử thách để bồi dƣỡng, tu dƣỡng, rèn luyện, hoàn thiện, phát triển các kỹ năng,
tƣ duy, phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, nghị lực… để trở thành những cán bộ “vừa hồng,
vừa chuyên” phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.
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hỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khẳng định nội dung tƣ tƣởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị, vạch đƣờng đổi mới, soi sáng
tƣơng lai. Bài viết đúc kết, khẳng định những giá trị trƣờng tồn của tƣ tƣởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, để tiếp tục học tập và làm theo.
1. Đúc kết giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng hiện nay
Thứ nhất, giá trị “cốt”, nền tảng tƣ tƣởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng
Cần phải khẳng định thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhờ chủ nghĩa Mác - Lênin,
tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc. Tuy
nhiên, phải nhận thức khoa học rằng, Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tế Việt Nam nên chúng ta đã giành đƣợc những
thắng lợi to lớn.
Chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa cách mạng và khoa học
nhất; là vũ khí không gì thay thế đƣợc. Công cuộc đổi mới phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin,
tƣ tƣởng Hồ Chí Minh “làm cốt”, làm nền tảng tƣ tƣởng và kim chỉ nam cho hành động.
Cần phải thấu triệt phƣơng pháp học tập lý luận Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là
học tập tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi ngƣời và đối với bản thân. Tuân thủ nguyên
tắc lý luận liên hệ với thực tế, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là
phải biết vận dụng lập trƣờng, quan điểm và phƣơng pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ
tƣởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề cụ thể trong sự nghiệp đổi mới. Lời dạy
của Hồ Chí Minh “chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam chứ không phải là kinh thánh”(1) là
định hƣớng quan trọng trong học tập, nghiên cứu lý luận trong tình hình hiện nay.
Thứ hai, giá trị về mục tiêu và con đƣờng cách mạng
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc đi tới và gắn liền với chủ
nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, nƣớc mất độc lập thì dân nô lệ, nên phải giành cho kỳ
đƣợc độc lập dân tộc. Không có độc lập dân tộc sẽ không có gì hết. Đấu tranh giành độc
lập dân tộc phải theo con đƣờng cách mạng vô sản thì mới thành công, tức là độc lập dân
tộc đi tới CNXH. Có đƣợc độc lập rồi thì phải đem tất cả tinh thần và lực lƣợng, tính mạng
và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
Tuy nhiên, nếu nƣớc độc lập mà dân không hƣởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng
chẳng có nghĩa lý gì. Hạnh phúc là hạt ngọc lung linh của CNXH. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh
cho thấy, CNXH là thƣớc đo giá trị của độc lập dân tộc. Đây chính là mối quan hệ, sự gắn
quyện vào nhau giữa dân tộc và giai cấp theo bản chất và lập trƣờng của giai cấp công
nhân.
Cống hiến vĩ đại nhất, cũng là sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin sáng tạo nhất của
Hồ Chí Minh là giải quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và CNXH. Điều này đã đƣợc
thực tiễn cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua minh chứng hoàn toàn đúng đắn. Trong
tình hình hiện nay, phải tiếp tục vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh để giải quyết có hiệu quả
mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp phù hợp với hoàn cảnh đất nƣớc.
Phải “phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị,
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tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”(2).
Di sản Hồ Chí Minh cho thấy độc lập dân tộc là mục tiêu trƣớc hết, là cơ sở, tiền đề để
đi tới chủ nghĩa xã hội. CNXH là mục tiêu, con đƣờng bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc,
đƣa đất nƣớc phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Tinh thần, lập trƣờng, quan điểm Hồ Chí
Minh cho thấy không bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ
của đất nƣớc thì không thể tiến hành sự nghiệp đổi mới thành công. Trong đấu tranh bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, phải tích cực xây dựng
đất nƣớc theo con đƣờng XHCN, tạo động lực tinh thần và vật chất bảo vệ đất nƣớc. Phải
phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng có bảo vệ, trong bảo vệ có xây dựng, bảo đảm lợi ích tối
cao của quốc gia - dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nƣớc Việt Nam hòa bình, độc lập,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì mới có
điều kiện thực hiện khát vọng Việt Nam, xây dựng đất nƣớc hùng cƣờng, phồn vinh, hạnh
phúc, bƣớc tới đài vinh quang, sánh vai với các cƣờng quốc năm châu nhƣ mong muốn
của Ngƣời.
Thứ ba, giá trị về dân và đại đoàn kết toàn dân tộc
Hệ giá trị về dân. Một là, dân rất tốt. Họ anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, khôn
khéo, trí tuệ, thông minh, sáng kiến, luôn luôn trung thành với Đảng; Hai là, dân là chủ, là
gốc, địa vị cao nhất là dân, “tiếng dân chính là truyền lại ý trời”(3); Ba là, dân chúng nhiều
tai mắt, cái gì họ cũng nghe, cũng thấy. Họ so sánh đúng, giải quyết đúng, gọn gàng, hợp
lý, công minh. Họ biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết. Bốn là, dân chúng chứa
đựng một xung lực mạnh mẽ vô cùng tận, cả tài, sức, lực lƣợng, quyền, trí, lòng dân; Năm
là, nhân dân đƣợc hƣởng tất cả lợi ích vật chất và tinh thần; Sáu là, dân chúng có trách
nhiệm trong cách mạng, kháng chiến, đổi mới, xây dựng đất nƣớc, làm nên những thắng
lợi lịch sử; Bảy là, dân tổ chức nên Nhà nƣớc; có quyền và khả năng sửa chữa nghị
quyết, cán bộ và tổ chức của ta; Tám là, hạnh phúc của ngƣời dân là thƣớc đo năng lực
lãnh đạo - cầm quyền của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nƣớc, phẩm chất đạo đức của
cán bộ.
Trƣớc thềm Đại hội XIII, quán triệt sâu sắc tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định
nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Họ phải đƣợc thụ hƣởng thành
quả của đổi mới. Sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân là tiêu chí quan trọng để đánh giá
chất lƣợng tổ chức bộ máy và chất lƣợng cán bộ, đảng viên.
Đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị một chữ “đồng”. Theo Hồ Chí Minh, trong thế giới
không gì mạnh bằng lực lƣợng đoàn kết của nhân dân và kẻ thù chỉ sợ dân ta đoàn kết.
Đoàn kết của ta không chỉ rộng rãi mà còn lâu dài; là một truyền thống cực kỳ quý báu của
dân ta. Nhờ tín tâm, quyết tâm, đồng tâm, đoàn kết muôn ngƣời nhƣ một mà chúng ta
thắng lợi. Thành công của cách mạng tỷ lệ thuận với chuỗi giá trị của đoàn kết: đoàn kết
trong Đảng, đoàn kết nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Càng đoàn kết,
đại đoàn kết, càng thành công, đại thành công.
Hiện nay, đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công
nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dƣới sự lãnh đạo của Đảng, đƣợc xác định
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là đƣờng lối chiến lƣợc của sự nghiệp đổi mới, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn đoàn kết thành sức mạnh thật sự phải lấy mục tiêu xây
dựng một nƣớc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu,
nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tƣơng đồng. Phải dựa trên lợi ích
chung của quốc gia - dân tộc, khơi dậy tinh thần dân tộc, lòng yêu nƣớc, nhân ái, khoan
dung, tôn trọng những điểm khác biệt. Phải giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích, bảo đảm ai
cũng đƣợc hƣởng thành quả đổi mới. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội vững mạnh làm chỗ dựa thực hiện quyền làm chủ của nhân dân,
tạo đồng thuận xã hội.
Thứ tƣ, giá trị về Đảng và Nhà nƣớc
Giá trị về sự lãnh đạo của Đảng. Cách mạng trƣớc hết phải có Đảng. Đảng có vững
cách mạng mới thành công. Vai trò của Đảng vừa là nhân tố hàng đầu quyết định thắng
lợi của cách mạng vừa đem lại chất mới, trình độ mới cho sự phát triển, trƣờng tồn của
đất nƣớc.
Giá trị về Đảng cầm quyền. Giá trị này tập trung ở việc xử lý mối quan hệ giữa Đảng
với dân. Nhân dân trao sứ mệnh cầm quyền cho Đảng. Đảng cầm quyền nhƣng dân là
gốc, là chủ. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Nhân dân là ngƣời làm
nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với
nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lƣờng
đối với vận mệnh của đất nƣớc, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng. Phải phòng và
chống những nguy cơ lớn của Đảng cầm quyền: sai lầm về đƣờng lối, bệnh quan liêu và
sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.
Xử lý mối quan hệ giữa quyền lực và đạo đức. Lý luận và thực tiễn cho thấy quyền lực
có xu hƣớng tha hóa, quyền lực tuyệt đối, tha hóa tuyệt đối. Muốn chống sự tha hóa
quyền lực, cán bộ, đảng viên phải tu dƣỡng đạo đức và Đảng phải đan cái lồng cơ chế để
kiểm soát quyền lực, đặc biệt là cơ chế dân chủ. Phải ghi tạc lời dạy của Hồ Chí Minh:
“Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to
hay nhỏ, có quyền mà thiếu lƣơng tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ
công vi tƣ”(4). Trong Di chúc - quốc bảo xây dựng đất nƣớc theo tinh thần đổi mới, Ngƣời
viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần
đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tƣ. Phải giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch, phải xứng đáng là ngƣời lãnh đạo, ngƣời đày tớ thật trung thành của
nhân dân”(5). Ngƣời chỉ rõ kế hoạch xây dựng lại đất nƣớc ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn
là công việc to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang. “Đây là một cuộc chiến đấu
chống lại những gì đã cũ kỹ, hƣ hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tƣơi. Để giành lấy
thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo
dục toàn dân, dựa vào lực lƣợng vĩ đại của toàn dân”(6).
Giá trị về Nhà nƣớc. Nƣớc ta là nƣớc Dân chủ Cộng hòa. Nhà nƣớc của dân (quyền
của dân), Nhà nƣớc do dân (dân tổ chức), Nhà nƣớc vì dân (dân hƣởng lợi ích). Chính
phủ là công bộc của dân. Nhà nƣớc dân chủ chú trọng pháp quyền và đội ngũ cán bộ,
công chức tận tụy, chuyên nghiệp, vừa “hồng” vừa “chuyên”. Xây dựng Nhà nƣớc dân chủ
nhân dân kết hợp “đức trị” với “pháp trị” theo tinh thần giáo dục là chính, nhƣng pháp luật
phải nghiêm, thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào.
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Hiện nay, từ giá trị của Nhà nƣớc Dân chủ Cộng hòa, tập trung xây dựng hoàn thiện
Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng
lãnh đạo. Tinh thần cơ bản là tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tƣ pháp; thực
hiện dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc pháp quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”.
Thứ năm, giá trị văn hóa và con ngƣời
Là nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam mang tầm vóc nhân loại, Hồ Chí Minh để lại hệ giá
trị toàn diện về văn hóa, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học,
hƣớng đến chân - thiện - mỹ. Văn hóa là một mặt trận, nền tảng vững chắc của xã hội,
sức mạnh nội sinh, soi đƣờng cho quốc dân đi, lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập,
tự cƣờng, tự chủ, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Hồ Chí Minh xây dựng hệ giá trị toàn diện của con ngƣời Việt Nam với tƣ cách vừa là
chủ thể vừa khách thể của văn hóa, gồm đức, trí, thể, mỹ, nói ngắn gọn vừa “hồng” vừa
“chuyên”. Đó là những con ngƣời yêu nƣớc, có trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý
thức pháp luật, dám xả thân vì độc lập - tự do - hạnh phúc, có khát vọng xây dựng nƣớc
Việt Nam đàng hoàng, to đẹp, sánh vai với các cƣờng quốc năm châu.
2. Đúc kết giá trị đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng hiện nay
Thứ nhất, giá trị về vai trò của đạo đức cách mạng
Giải phóng dân tộc hay đổi mới, phát triển đất nƣớc đều phải thấu triệt tƣ tƣởng Hồ Chí
Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng. Theo Ngƣời, cách mạng cần đạo đức, con
ngƣời cần đạo đức, cán bộ, đảng viên lại càng phải có đạo đức. Không có đạo đức thì dù
tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo đƣợc nhân dân. Đạo đức có vai trò nhƣ gốc của cây,
nguồn của sông, sức mạnh của con ngƣời gánh nặng đƣờng xa. Trƣớc đây cũng nhƣ
hiện nay, thiếu một đức thì không thành ngƣời. Ngƣời đảng viên - tuy đại biểu cho trí tuệ,
danh dự, lƣơng tâm của dân tộc - nhƣng vẫn trên nền “làm ngƣời”; đổ vỡ tƣ cách làm
ngƣời, thiếu nhân tính là đổ vỡ tất cả. Cán bộ, đảng viên cũng là ngƣời. Song đã hiểu
biết, tình nguyện vào Đảng vì dân, vì nƣớc, đã là một ngƣời cách mạng thì phải cố gắng
phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một đảng viên, một
cán bộ sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân.
Hơn lúc nào hết, hiện nay phải nhận thức thấu đáo rằng cùng với kinh tế và xã hội, đạo
đức là một thƣớc đo, tiêu chí quan trọng của CNXH. Những gì trái với đạo đức cách mạng
là trở lực trên con đƣờng xây dựng CNXH, cần phải quét sạch. Đạo đức cách mạng cũng
là liều thuốc để chống bệnh công thần, tự cao tự đại, bệnh “say sƣa với vòng nguyệt quế”,
“cua cậy càng, cá cậy vây”; đồng thời nó giúp ngƣời cách mạng vƣợt qua gian khổ, hy
sinh. Không những thế, có đạo đức thì có thể học tập để dần dần có tài năng; ngƣợc lại,
có tài năng mà không có đạo đức thì tài năng dễ mai một, thậm chí thành công cụ để làm
việc bậy, việc ác, việc xấu xa, gây tác hại lớn cho cách mạng.
Thứ hai, giá trị cốt lõi của đạo đức cách mạng
Phẩm chất đạo đức trong tƣ tƣởng Hồ Chí Minh có mối quan hệ mật thiết, trở thành
chuẩn mực, mang giá trị trƣờng tồn. Tuy nhiên, cần phải xác định giá trị đạo đức cốt lõi.
Theo Hồ Chí Minh, nhận thức và rèn luyện đạo đức cách mạng, trƣớc hết ngƣời cán bộ,
đảng viên phải có lòng vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào, từ đó sẽ tiến đến chí công vô tƣ.
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Có chí công vô tƣ thì lòng dạ mới trong trẻo, đầu óc mới sáng suốt để làm những việc ích
nƣớc, lợi dân nhƣ cần, kiệm, liêm, chính, nhân, nghĩa, trí, dũng. Nhƣ vậy, giá trị cốt lõi
của đạo đức cách mạng là chí công vô tƣ, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, đặt lợi ích của
Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trƣớc hết, suốt đời làm ngƣời đày tớ thật trung thành
của nhân dân, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
Thứ ba, giá trị thực hành đạo đức.
Quan trọng nhất trong thực hành đạo đức cách mạng là nêu gƣơng, nói đi đôi với làm,
nói là làm, nói ít làm nhiều, đem lại hiệu quả thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là
ngƣời lãnh đạo, đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ cấp chiến lƣợc phải là những tấm
gƣơng sáng, đi trƣớc, nói đƣợc làm đƣợc, khắc vào tim chứ không phải viết lên trán chữ
“cộng sản”. Bởi vì, một tấm gƣơng sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Quần chúng chỉ quý trọng những ngƣời có tƣ cách đạo đức, lời nói thống nhất với hành
động vì dân, vì nƣớc.
3. Đúc kết giá trị phong cách Hồ Chí Minh và vận dụng hiện nay
Thứ nhất, giá trị về tƣ duy.
Trong phong cách, hàng đầu và xuyên suốt là phong cách tƣ duy. Giá trị lớn nhất, đặc
sắc nhất là xuất phát từ thực tế, tƣ duy phải có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn
luôn đổi mới, mở rộng tƣ duy trên cơ sở nghiên cứu mọi tƣ tƣởng, học thuyết đã có và
hƣớng tầm nhìn ra thế giới. Phải thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh: “Đối với bất cứ vấn
đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế
không, có thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một
cách xuôi chiều. Phải suy nghĩ chín chắn”(7).
Phải nhận thức “xã hội bây giờ ngày một phát triển. Nếu cứ giữ lấy cái kẹp giấy cũ
không thay đổi là không đi đến đâu cả”(8). Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải biết rằng tình hình
khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trƣơng của ta hôm nay đúng đắn, hôm
sau đã không hợp thời nữa, nếu ta không tỉnh táo kiểm điểm những tƣ tƣởng hành vi của
ta để bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không theo kịp tình thế, ta sẽ bị
bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo nhanh nhẹn hơn vƣợt đi trƣớc”(9).
Thứ hai, giá trị phong cách làm việc quần chúng, dân chủ, khoa học.
Về giá trị phong cách làm việc quần chúng. Hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải
hiểu thấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là phụng sự nhân dân, tức là làm đày tớ cho
dân. Nói cách khác, phải thực hành nguyên tắc: “Theo đúng đƣờng lối nhân dân” với 6
điều: đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; việc gì cũng bàn
với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình
trƣớc nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi nhân dân; tự
mình làm gƣơng mẫu cần kiệm liêm chính để nhân dân noi theo.
Gắn với phong cách làm việc quần chúng, nổi lên giá trị phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, nghĩa là thực hành dân chủ đối với quần chúng. Hạt nhân của giá trị thực hành
dân chủ với quần chúng là bàn luận dân chủ, làm cho ngƣời dân dám nói, dám làm, có
quyền làm, có quyền nói, dám phê bình cán bộ, đảng viên, chính quyền và Đảng. Dân chủ
là dựa vào lực lƣợng của quần chúng, đi đúng đƣờng lối quần chúng.
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Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một khía cạnh của dân vận khéo. Để làm
đƣợc điều đó, phải nắm vững và hành động theo quy luật dân vận: óc nghĩ, mắt trông, tai
nghe, chân đi, miệng nói, tay làm.
Về giá trị phong cách làm việc dân chủ. Cần thực hành tốt phong cách lãnh đạo dân
chủ. Lãnh đạo dân chủ là phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng; là giữ vững nguyên tắc tập
trung dân chủ; là thực hành tự phê bình và phê bình; là bàn luận dân chủ. Hồ Chí Minh
khuyến khích cán bộ “có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí rồi về làm mới tốt
đƣợc”(9).
Dám cãi, dám phê bình Đảng, Chính phủ và cán bộ cấp trên, “khiến cán bộ cả gan nói,
cả gan đề ra ý kiến”(10) là những giá trị dân chủ lớn cần đƣợc khai thác, phát huy, vận
dụng sáng tạo trong tình hình hiện nay. Chỉ có nhƣ vậy mới tạo ra sự đột phá, tiếp cận
gần với chân lý, tạo sức mạnh, động lực trong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Giá trị khoa học trong phong cách làm việc. Làm việc khoa học là phải cụ thể, đi sâu, đi
sát, điều tra, nghiên cứu, nắm ngƣời, nắm việc, hiểu thấu từ gần đến xa, từ hẹp đến rộng,
từ chi tiết nhỏ đến những vấn đề lớn của đất nƣớc và thế giới. Làm việc phải có chƣơng
trình, kế hoạch, nhƣng phải phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, tình hình thực tế, năng lực
cán bộ; kế hoạch phải gắn với biện pháp và quyết tâm. Phải kịp thời, thiết thực, toàn diện
nhƣng có trọng điểm, điển hình, cụ thể. Phải xuất phát từ gốc, coi trọng ý kiến và so sánh
kinh nghiệm của dân chúng, có quần chúng giúp sức, chống quan liêu. Đó là cách lãnh
đạo đúng.
Công tác cán bộ cũng phải chứa đựng giá trị khoa học. Xem xét, đánh giá, sử dụng cán
bộ phải tỉnh táo, khách quan, tinh tƣờng, dựa vào quần chúng. “Phải sáng suốt, mới khỏi
bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt”(11).
Làm việc khoa học là phải kiểm tra, vì lãnh đạo mà không kiểm tra, coi nhƣ không lãnh
đạo. Cuối cùng là rút kinh nghiệm, tìm ra bài học thành công và chƣa thành công hoặc
thất bại cho giai đoạn tiếp theo.
Những nội dung trên là đúc kết bƣớc đầu những giá trị lớn, trƣờng tồn trong tƣ tƣởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm căn cứ khoa học, định hƣớng nội dung triển
khai việc tiếp tục học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
__________________
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.120.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung
ƣơng Đảng, Hà Nội, 2016, tr.147.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.1, Sđd, tr.97.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6, Sđd, tr.127.
(5), (6), (9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.15, Sđd, tr.611-612, 617, 661.
(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Sđd, tr.98-99.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, Sđd, tr.55.
(10), (11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Sđd, tr.319, 319.
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ƣ tƣởng trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh đƣợc thể hiện không chỉ ở những
trang sách lý luận bàn về nhân dân, nhƣ: lấy dân làm gốc, lấy dân làm chủ, mà
còn trong các hoạt động thực tiễn sinh động của Ngƣời.
Bác Hồ từng nói: Chúng ta có trọng dân, yêu dân, kính dân thì dân mới tin, mới yêu ta,
kính ta. Tôn trọng và tin tƣởng nhân dân là tôn trọng và tin tƣởng những ngƣời làm ra lịch
sử, những ngƣời sáng tạo ra của cải, vật chất, những ngƣời đƣợc sánh với Trời, Đất theo
triết học phƣơng Đông nhƣ Bác Hồ khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng
nhân dân”. “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể
làm được... Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và
làm được tốt”. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”...
Trƣớc lúc đi xa Bác Hồ đã căn dặn toàn Đảng cũng nhƣ mỗi cán bộ, đảng viên: Phải
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là ngƣời lãnh đạo, ngƣời đầy tớ trung
thành của nhân dân. Đảng coi việc “làm đầy tớ” của nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo
cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân là trách nhiệm, là vinh dự và niềm hạnh phúc.
Thực tiễn hiện nay cho thấy, đã có những sự chuyển động tích cực trong việc xây dựng
ý thức tôn trọng nhân dân. Tôn trọng nhân dân là phát huy tính tích cực, cái hay, cái sáng
tạo của nhân dân. Nhƣng bên cạnh đó, cần giác ngộ, giải thích nâng cao nhận thức của
ngƣời dân, nhất là bộ phận còn trung bình, lạc hậu; giác ngộ ngƣời dân để nâng vị trí của
ngƣời dân, để dân làm đúng đƣợc vị trí của mình. Xét đến cùng, nhƣ Bác Hồ nói, cần trở
lại đúng với vai trò công tác dân vận - vận động quần chúng.
Từ thực tiễn đó cho thấy, ý thức về sự tôn trọng nhân dân theo tƣ tƣởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh đã đƣợc thực hiện và phát huy tính tích cực của nó trong đời
sống xã hội. Từ sự nhận thức sâu sắc, hiểu rõ về ý thức tôn trọng nhân dân của Chủ tịch
Hồ Chí Minh để có thể vận dụng tƣ tƣởng này một cách tích cực trong tình hình mới, đẩy
mạnh việc làm theo gƣơng Bác.
Để vận dụng tƣ tƣởng ý thức tôn trọng nhân dân hiện nay, trƣớc hết, cần thực hiện
đúng và tốt các quy định của “tin dân, hiểu dân, gần dân”. Nếu có điều gì sai, cần thành
thật nhận lỗi trƣớc dân. Bác Hồ đã căn dặn điều này trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.
“Nghị quyết gì mà người dân cho là không đúng, thì phải để họ đề nghị sửa chữa”. Phải
căn cứ vào đề nghị của ngƣời dân rồi mới tính toán các yếu tố khác để có những quyết
sách hợp lòng dân, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và quan trọng hơn dân phải là
ngƣời đƣợc thụ hƣởng kết quả tốt đẹp đó.
Hơn lúc nào hết, “ý thức tôn trọng nhân dân” ở khía cạnh đạo đức cần phải đƣợc coi
trọng, đề cao nhân dân nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy
thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là trong tình
Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Phan Thieát – Bình Thuaän

65

Thoâng tin chuyeân ñeà: Kæ nieäm 131 naêm ngaøy sinh Chuû tòch Hoà Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021)

hình mới hiện nay; góp phần thực hiện thành công đƣờng lối đổi mới, hội nhập và phát
triển của đất nƣớc.
Ý thức tôn trọng nhân dân là một trong những nội hàm chủ đề 2019 về đẩy mạnh học
tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức đều phải ra sức phấn đấu tu dƣỡng, rèn luyện về đạo đức, phẩm chất,
năng lực đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm thực hiện có
hiệu quả tƣ tƣởng “trọng dân” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; phải luôn là “công
bộc” trung thành của nhân dân.
Hiện nay, chúng ta đang thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh
thần Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI và khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tƣ
tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2019), đồng thời gắn thực hiện
nghiêm Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thƣ khóa XI, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính
trị và Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XII.
Chắc chắn, việc thực hiện tốt nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo Hƣớng
dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân
chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
của Ban Tuyên giáo Trung ƣơng ban hành sẽ làm tăng mối quan hệ khăng khít giữa dân
với Đảng, với chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện
thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019 và những năm tiếp theo.
Dụng Văn Duy // http://www.baobinhthuan.com.vn
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TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ BOÀI DÖÔÕNG THANH NIEÂN

T

hanh niên là mùa xuân của xã hội, là bình minh của cuộc đời. Luật Thanh niên quy
định: Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Theo Điều lệ
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên
Việt Nam, bao gồm những thanh niên ƣu tú trong độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi.
Quan niệm của Hồ Chí Minh về thanh niên
Hồ Chí Minh cho rằng, thanh niên là lớp ngƣời trẻ tuổi, có hoài bão, ƣớc mơ, giàu nghị
lực và rất khát khao với lý tƣởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu
sắc. Đó là lứa tuổi có tính nhạy cảm cao với những cái mới, đẹp và tiến bộ. Do vậy, nếu
đƣợc giáo dục tốt, phù hợp với tâm lý và tính cách, giáo dục tiến hành trên cơ sở tạo ra
những điều kiện vật chất, tinh thần cho sự phát triển của tâm lý, tính cách đó và biết định
hƣớng, động viên đúng mức, thanh niên sẽ say sƣa với lý tƣởng sống cao đẹp, phát huy
tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa.
Trong thƣ “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Một
năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã
hội”(1). Ở đây, Ngƣời đã chỉ ra thanh niên là thời kỳ đẹp nhất, sống động nhất, nhƣ mùa
Xuân trăm hoa đua nở, tràn đầy nhựa sống. Đó là hình ảnh nói lên sức trẻ có thể dời núi,
lấp biển, cả dân tộc luôn kỳ vọng, tin yêu.
Trong nhiều bài nói, bài viết, mỗi khi đề cập tới thanh niên, Hồ Chí Minh cho rằng thanh
niên là lớp ngƣời trẻ tuổi, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, nhƣng còn thiếu kinh nghiệm
do chƣa từng trải, cần phải đƣợc xã hội quan tâm, chăm sóc, vun trồng để họ trở thành
ngƣời công dân hữu ích cho đất nƣớc. Khi nói về thanh niên với tính chất là một lực
lƣợng xã hội, Hồ Chí Minh đã xác định, thanh niên là công dân của nƣớc Việt Nam. Đó là
lực lƣợng đông đảo, luôn hăng hái xung phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ khó khăn, gian
khổ và có khả năng hoàn thành tốt những nhiệm vụ đƣợc giao. Ở một số bài nói, bài viết,
Hồ Chí Minh chỉ rõ, thanh niên là nguồn xung lực mạnh mẽ của đất nƣớc, là lực lƣợng
quan trọng của cách mạng.
Nhƣ vậy, khi nói về thanh niên, Hồ Chí Minh đều cho rằng thanh niên là một lực lƣợng
năng động, sáng tạo, giàu nghị lực, có lý tƣởng cao đẹp, có thể đảm trách và hoàn thành
tốt các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi cách mạng giao phó.
Bồi dưỡng thanh niên một cách toàn diện
Trƣớc hết, cần bồi dƣỡng lý tƣởng cách mạng cho thanh niên. Đây là một trong những
định hƣớng giáo dục XHCN cơ bản và quan trọng. Bồi dƣỡng thanh niên có nhận thức
đúng đắn về CNXH, nâng cao ý chí phấn đấu vì lý tƣởng cao cả là độc lập dân tộc và tiến
lên xây dựng thành công CNXH trên đất nƣớc ta. Lý tƣởng cao đẹp mà chúng ta đang
phấn đấu thực hiện đã đƣợc Hồ Chí Minh xác định khi gắn liền sự nghiệp giải phóng dân
tộc với cách mạng vô sản, khi kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với CNXH. Lý tƣởng độc
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lập dân tộc, tự do và CNXH trở thành niềm tin, lẽ sống của nhiều thế hệ tiếp nối. Có giác
ngộ lý tƣởng cách mạng, thanh niên mới đảm đƣơng đƣợc sứ mệnh đƣa lá cờ bách
chiến, bách thắng của Đảng và của dân tộc đến thắng lợi cuối cùng.
Giáo dục thanh niên thấm nhuần sâu sắc lý tƣởng giải phóng con ngƣời khỏi áp bức,
bóc lột, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, công bằng và hạnh phúc. Lý tƣởng hƣớng tới
của Hồ Chí Minh mang tƣ tƣởng nhân văn, lấy hạnh phúc của con ngƣời làm nguyên tắc
cao nhất. Ngƣời khẳng định: học “để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân
giàu, nƣớc mạnh”(2). Đây chính là lý tƣởng phấn đấu của thanh niên trong điều kiện mới.
Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc
giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Trong mối quan hệ đức - tài, Hồ Chí Minh
coi đạo đức là cái gốc của ngƣời cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa quyết định của việc xây
dựng con ngƣời mới. Ngƣời yêu cầu thanh niên phải học tập, trau dồi đạo đức cách
mạng. Bởi vì: “Cũng nhƣ sông thì có nguồn mới có nƣớc, không có nguồn thì sông cạn.
Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Ngƣời cách mạng phải có đạo đức, không có
đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo đƣợc nhân dân”(3). Ngƣời đã nêu những
nội dung cụ thể về giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên nhƣ sau:
Đạo đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và hiếu với Nhân dân;
Đạo đức cách mạng là ra sức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tƣ và khiêm
tốn, giản dị;
Đạo đức cách mạng là tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trí tuệ của tập thể, của
Nhân dân và kiên quyết đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo để nâng cao
trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật và nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Chính vì thế, Hồ Chí
Minh thƣờng căn dặn thanh niên phải “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa,
khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân
dân”. Vì thế, thanh niên phải học nữa, học mãi, bởi vì “nếu không chịu khó học tập thì
không tiến bộ. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy
móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình
đào thải mình”(4).
Để việc học tập văn hóa, kỹ thuật và nghề nghiệp đạt hiệu quả tốt, Hồ Chí Minh đòi hỏi
mỗi thanh niên phải xác định mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Ngƣời cho rằng, học
tập là công việc suốt đời của mỗi thanh niên, tấm gƣơng học tập và những điều dạy bảo
của Ngƣời là bài học cho thanh niên nƣớc ta noi theo, làm theo.
Tăng cƣờng sức khỏe và thể chất cho thanh niên. “Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên”
(nghĩa là: Ngƣời không bệnh tật có khác gì tiên), đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ
tầm quan trọng của sức khỏe nhƣ là tài sản quý báu của con ngƣời. Thanh niên là lực
lƣợng quan trọng của xã hội, do đó họ phải có sức khỏe và trí tuệ tốt thì mới có thể hoàn
thành đƣợc nhiệm vụ. Vì vậy, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở thanh niên phải tích cực rèn
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luyện sức khỏe và thể chất. Ngƣời căn dặn đoàn viên thanh niên: “Phải rèn luyện thân thể
cho khỏe mạnh. Khỏe mạnh thì mới có đủ sức để tham gia một cách dẻo dai, bền bỉ
những công việc ích nƣớc lợi dân”(5).
Phương châm, phương pháp bồi dưỡng thanh niên
Quán triệt nguyên tắc học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục gắn với
lao động sản xuất
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích giáo dục của mọi thời đại không chỉ giúp học sinh
nắm vững kiến thức mà còn biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn, hình thành kỹ năng, kỹ
xảo hoạt động, học để biết, học để làm. Ngƣời khuyên thanh niên: Phải gắng học, đồng
thời học thì phải hành. Theo Ngƣời: “Ngƣời biết lý luận mà không thực hành thì cũng vô
ích… Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò trong đêm tối, vừa chậm chạp,
vừa hay vấp váp”(6).
Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. Một nguyên tắc giáo dục quan trọng cho học
sinh trong mọi thời đại là giáo dục cho lao động và bằng lao động. Lao động sản xuất vừa
là môi trƣờng, vừa là phƣơng tiện giáo dục con ngƣời. Mọi phẩm chất nhân cách đƣợc
hình thành trong lao động và trong hoạt động xã hội. Do vậy, tùy theo trình độ, lứa tuổi và
ngành, nghề đào tạo mà các trƣờng vận dụng tƣ tƣởng này một cách sáng tạo để giáo
dục cho hiệu quả.
Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội
Theo Hồ Chí Minh, giáo dục trong nhà trƣờng chỉ là một phần, cần có giáo dục ngoài xã
hội và trong gia đình để giúp cho giáo dục trong nhà trƣờng đƣợc tốt hơn. Ngƣời cho
rằng: “Giáo dục trong nhà trƣờng dù tốt mấy nhƣng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài
xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”(7). Từ đó, Ngƣời khuyên chúng ta phải kết hợp
giữa giáo dục của gia đình, nhà trƣờng và xã hội.
Xây dựng môi trƣờng bình đẳng, dân chủ trong giáo dục để thanh niên phát huy tài
năng
“Ai cũng đƣợc học hành” là một trong những tƣ tƣởng quan trọng nhất trong hệ thống
tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục. “Ai cũng đƣợc học hành” thể hiện mong ƣớc ai cũng
đƣợc học hành không phân biệt trai - gái, giàu - nghèo, già - trẻ… và suốt đời Chủ tịch Hồ
Chí Minh luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu duy nhất đó là vì con ngƣời.
Dân chủ trong giáo dục là nguyên tắc đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.
Bởi theo Ngƣời, muốn thực hiện dân chủ phải làm cho mọi ngƣời nhận thức về quyền
hƣởng dân chủ, nghĩa vụ đối với việc thực hiện quyền dân chủ và một trong những yếu tố
quan trọng đầu tiên để thực hiện quyền dân chủ là giáo dục con ngƣời về dân chủ ngay từ
lúc còn ngồi trên ghế nhà trƣờng - biểu hiện bằng quyền và nghĩa vụ học tập.
Đa dạng hóa trong giáo dục và quản lý tốt công tác giáo dục trong thanh niên
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Theo Hồ Chí Minh, giáo dục phải thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm tạo
cơ hội học tập cho mỗi thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện. Quản
lý tốt công tác giáo dục có tác dụng làm cho các bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục
vận hành đúng mục đích, cân đối, hài hòa, đạt hiệu quả cao.
Tập hợp thanh niên trong các tổ chức chính trị - xã hội để bồi dƣỡng và phát triển
Tƣ tƣởng nhất quán của Hồ Chí Minh và Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng là đoàn
kết, tập hợp thật rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào các loại hình tổ chức thích hợp.
Nhiều năm qua, các tổ chức đoàn, tổ chức hội kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội
tập hợp thanh niên hòa mình vào cuộc sống sản xuất và chiến đấu, nhận những công
trình, phần việc thanh niên cộng sản. Đặc biệt, lực lƣợng thanh niên xung phong làm kinh
tế do Đoàn tổ chức, qua nhiều năm tồn tại và phát triển đã bƣớc đầu khẳng định đây là
hƣớng đi đúng đắn. Các cấp bộ đoàn, hội đã kết hợp với nhà trƣờng xây dựng và thu hút
thanh niên tham gia các phong trào học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp; vì dân giàu,
nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bồi dƣỡng thế hệ trẻ bằng phƣơng pháp nêu gƣơng
Ngƣời cho rằng ngƣời thầy giáo phải làm kiểu mẫu cho học trò. Đồng thời, Ngƣời còn
nhắc nhở thanh niên luôn luôn trân trọng, lắng nghe, tìm hiểu, suy ngẫm các gƣơng tốt, ý
hay của nhân dân.
Phát huy ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi thanh niên
Ngƣời thƣờng xuyên nhắc nhở thanh niên phải tự tu dƣỡng, tự rèn luyện mình thành
những ngƣời vừa có đạo đức tốt, vừa có trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn để có
thể nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đƣợc giao. Ngƣời nói: “Thanh niên bây giờ là một
thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tƣ tƣởng của
mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình”(8). Ngƣời quan niệm, về cách học phải lấy tự
học làm cốt.
Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về bồi dƣỡng thanh niên là những quan điểm vừa mang tính
cách mạng, tính khoa học và thấm đƣợm triết lý nhân văn sâu sắc. Đó là cơ sở tƣ tƣởng
và lý luận để chúng ta vạch ra chiến lƣợc giáo dục, bồi dƣỡng thanh niên Việt Nam trong
thế kỷ XXI nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nƣớc./.
--------------------------(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 4, tr.86; tập 9, tr.87; tập 5,
tr.86; tập 9, tr.87; tập 8, tr.87; tập 6, tr.86; tập 8, tr.87; tập 9, tr.87.
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inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến môi trƣờng, Ngƣời
căn dặn nhân dân phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trƣờng sinh
thái. Mùa Xuân Canh Tý, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đầu tiên.
Từ đó đến nay, cứ mỗi độ Xuân về, nhân dân cả nƣớc lại hƣởng ứng “Tết trồng cây”
làm theo lời Bác.
Những năm gần đây, sự biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đã và đang tác động
tiêu cực đến nhiều vùng, miền trên cả nƣớc. Trồng cây xanh đƣợc xem là một giải
pháp hữu hiệu để cải thiện môi trƣờng sống, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi
trƣờng mà còn mang đến những giá trị thiết thực hữu hình trong việc xây dựng môi
trƣờng sống xanh.
Truyền thống tốt đẹp

Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, huyện Ba
Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16/2/1969.
Ảnh: baotanghochiminh.vn

Nối tiếp truyền thống do Bác Hồ gây
dựng hơn 60 năm qua, các địa phƣơng,
vùng miền trong cả nƣớc hằng năm đều
tổ chức Tết trồng cây, duy trì nét đẹp
này với sự tham gia tích cực của cả hệ
thống chính trị, các cấp, các ngành và
đông đảo các tầng lớp nhân dân. Với
nỗ lực đó, không chỉ diện mạo khắp các
vùng đô thị, nông thôn ngày càng xanh
hơn, đẹp hơn mà diện tích rừng cũng
ngày càng tăng qua các năm.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2016-2020, cả
nƣớc trồng bình quân 227 nghìn ha rừng tập trung và 67 triệu cây phân tán mỗi năm.
Riêng năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, song nƣớc ta vẫn
trồng đƣợc hơn 230 nghìn ha rừng trồng tập trung và 80 triệu cây phân tán, tỷ lệ che
phủ rừng đạt 42%; giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 13,17 tỷ USD, tăng 16,4% so
với năm 2019. Giai đoạn 2021-2025, ngành lâm nghiệp tiếp tục nâng cao chất lƣợng
và ổn định tỷ lệ che phủ rừng cả nƣớc ở mức 42%; phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu
lâm sản 20 tỷ USD, đạt sản lƣợng gỗ rừng trồng tập trung là 35 triệu m3 mỗi năm.
Nhằm chủ động triển khai công tác quản lý, bảo vệ, trồng cây, trồng rừng ngay trong
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 45/CTTTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cƣờng công tác
bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Cả nƣớc chung sức đồng lòng phấn
đấu đạt mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.
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Chỉ thị nêu rõ, cần có kế hoạch thực hiện Chƣơng trình trồng 1 tỷ cây thành phong
trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, trong từng khu dân cƣ với sự tham gia của mọi
ngƣời dân; tập trung ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khác,
khu dân cƣ tập trung, khu văn hóa - lịch sử, khu tƣởng niệm, hành lang giao thông, kết
hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp...
Riêng năm 2021, theo kế hoạch, cả nƣớc sẽ trồng khoảng 182 triệu cây xanh, trong
đó có 120 triệu cây xanh phân tán, tăng 1,5 lần so với năm 2020 và từ năm 2022-2025
tăng gấp 2 lần so với kết quả thực hiện năm 2020. Các cơ quan chức năng chú trọng
phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về lâm nghiệp, bảo đảm các
quy định pháp luật đƣợc thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trên thực
tiễn, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của
rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng. Công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trƣờng
sinh thái góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên toàn xã
hội tham gia trồng cây, trồng rừng.
Là một trong những khu vực chịu ảnh hƣởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu,
Bến Tre trở thành địa phƣơng đầu tiên trong cả nƣớc phát động chƣơng trình hƣởng
ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới. Tỉnh đã
vận động mỗi hộ gia đình đăng ký với phƣờng, xã việc trồng và chăm sóc cây xanh;
vận động các cơ quan, trƣờng học, bệnh viện… tổ chức cho học sinh, thầy cô giáo,
cán bộ, công nhân viên trồng và chăm sóc cây, hoa tại trụ sở.
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, với định hƣớng xây dựng tỉnh
Bến Tre trở thành địa phƣơng đáng sống, bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh
chú trọng công tác bảo vệ môi trƣờng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, xây
dựng không gian sống trong lành, thân thiện, đặc biệt là quan tâm sâu sắc đến việc
chăm sóc, bảo vệ, trồng cây xanh, trồng rừng, góp phần giữ vững môi trƣờng sinh
thái, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra phức tạp nhƣ thời gian
qua.
Vui mừng đƣợc biết ngay từ đầu năm 2021, tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ
chức thành công Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn
xã hội hóa, Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thƣ khen với nội dung:
"Tôi mong muốn Đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời
gian tới tiếp tục đƣợc triển khai thực chất, sáng tạo, hiệu quả, bền vững, không phô
trƣơng, hình thức. Các địa phƣơng, cơ quan, tổ chức và nhân dân cả nƣớc tiếp tục có
nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động đƣợc nhiều nguồn lực trong việc trồng
cây, trồng rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên. Mỗi ngƣời trồng và chăm sóc ít nhất
một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh, mỗi khu dân cƣ góp một vùng xanh để đất
nƣớc ta ngày càng xanh, phát triển nhanh và bền vững, cùng chung tay chăm lo cho
cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ Trái đất ngôi nhà chung của nhân loại".
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Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng kịp thời hƣởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh
thông qua hoạt động trồng mới hơn 11.000 cây xanh bao gồm: Lim xanh, keo tai
tƣợng, quế tại 3 xã (A Vƣơng, Lăng và Ch’ơm), huyện Tây Giang (Quảng Nam). Trung
tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trƣờng đã phối hợp thực hiện các chƣơng trình
trồng cây xanh trên khắp mọi miền đất nƣớc, với gần một triệu cây xanh đƣợc trồng
mới, góp phần quan trọng trong hành trình đƣa màu xanh đến mọi miền Tổ quốc. Hiện
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao Tổng cục Môi trƣờng kịp thời xây dựng, triển khai
Đề án 1 tỷ cây xanh với mục tiêu cao nhất đảm bảo về tính môi trƣờng, thích ứng với
biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, hƣớng đến phát triển bền vững.
Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Trần Hồng Hà khẳng định, chƣơng trình
trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm là chƣơng trình có ý nghĩa lớn, không chỉ phủ xanh
đất trống, phục hồi hệ sinh thái của những vạt rừng trên mọi miền Tổ quốc, mà còn
làm bừng lên màu xanh cho mỗi góc phố, con đƣờng, từng công sở, sân trƣờng hay
mỗi ngôi nhà nhỏ ở các khu đô thị và làng quê Việt Nam.
Để đất nước ngày càng xanh
Mỗi độ Xuân về, Tết trồng cây lại đƣợc tổ chức trên khắp cả nƣớc, đƣợc đông đảo
các tầng lớp nhân dân tích cực hƣởng ứng, từ những ngƣời dân bình thƣờng đến lãnh
đạo ở cấp cao nhất.
Sáng 17/2 (mùng 6 Tết Tân
Sửu), Tổng Bí thƣ, Chủ tịch
nƣớc Nguyễn Phú Trọng đã
cùng các đồng chí lãnh đạo
Trung ƣơng và thành phố Hà
Nội tiến hành trồng cây tại trung
tâm Khu Di tích Hoàng thành
Thăng Long, trong hoạt động
đầu tiên nhân dịp đầu Xuân mới.
Trong Lễ phát động Tết trồng
cây Xuân Tân Sƣu, tại tỉnh Phú
Yên, Thủ tƣớng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, gia trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh Phú
Yên. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
đây là một chƣơng trình vô cùng
có ý nghĩa, nhƣ Bác Hồ của chúng ta đã từng chỉ rõ: “Việc này ít tốn kém mà lợi ích
nhiều, góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân”. Nhớ lại thời điểm
bộn bề khó khăn, thử thách của công cuộc kháng chiến đi đôi với kiến quốc, Bác Hồ
của chúng ta đã trực tiếp phát động Tết trồng cây ngày 28/11/1959.
Và đón Xuân Tân Sửu năm nay, cả nƣớc hƣởng ứng Chƣơng trình 1 tỷ cây xanh
với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”. Trong đó, Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải
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phóng, Thủ đô Kháng chiến, đƣợc kỳ vọng sẽ là địa phƣơng về đích đầu tiên của
chƣơng trình này, tiếp tục phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng.
Tại Lễ phát động Tết trồng cây ở phƣờng Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, Thủ tƣớng
Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành
hỗ trợ tỉnh triển khai các chƣơng trình, dự án, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng thành
quả của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tƣ, nhất là ứng dụng công nghệ cao trong
chọn tạo giống cây trồng rừng mới cho năng suất, chất lƣợng và hiệu quả cao; trong
thâm canh rừng trồng, chế biến gỗ. Thủ tƣớng nhấn mạnh, phải gắn việc trồng rừng,
bảo vệ rừng với phát triển dịch vụ môi trƣờng rừng và du lịch sinh thái, gìn giữ bản sắc
văn hóa truyền thống và xây dựng nông thôn mới; phải làm sao ngƣời dân làm giàu từ
rừng và Tuyên Quang trở thành địa phƣơng điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp
của cả nƣớc.
Những năm qua, Việt Nam đã phải chịu nhiều tác động nghiêm trọng của thiên tai,
các hiện tƣợng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, để lại hậu quả nặng nề. Bên
cạnh đó, môi trƣờng ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm không khí, đang tiếp tục gia tăng với
tốc độ đáng báo động, ảnh hƣởng rất nghiêm trọng tới chất lƣợng cuộc sống của con
ngƣời cũng nhƣ các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ở các đô thị lớn.
Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang diễn ra khá nhanh và sẽ còn tiếp tục gia tăng
cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tạo sức ép lớn lên môi trƣờng. Trong
khi đó, hệ thống cây xanh công cộng cấp đô thị chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ thích
đáng, tỷ lệ đất công viên cây xanh đô thị đạt rất thấp so với tiêu chuẩn.
Chính vì thế, lời căn dặn của Bác Hồ càng có ý nghĩa, khích lệ hàng triệu ngƣời dân
Việt Nam tham gia hƣởng ứng Tết trồng cây hằng năm, hình thành một truyền thống
tốt đẹp. Mỗi độ Xuân về, các ngành, các cấp, đơn vị, trƣờng học từ Trung ƣơng đến
địa phƣơng và nhân dân cả nƣớc lại tích cực trồng cây, gây rừng với nhiều chủng loại
cây hữu ích, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, mang lại màu xanh cho đất nƣớc.
Tết trồng cây góp phần nâng cao ý thức và hành vi của mỗi ngƣời dân trong việc
bảo vệ môi trƣờng sinh thái, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển
đất nƣớc. Nhƣ Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: "Mỗi cây trồng là một
ƣớc mơ, niềm tin và hy vọng mà nhân dân vun đắp, gửi gắm. Chúng ta trồng cây xanh
để thúc đẩy quốc kế dân sinh, cũng là kế tục sự nghiệp làm cho dân giàu, nƣớc mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh. Trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm
hết sức thiết thực để phát triển bền vững".
Nguyễn Hồng Điệp // https://dantocmiennui.vn
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gày 7-5, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM phối hợp với Nhà Văn hóa Điện
ảnh tại TPHCM tổ chức khai mạc Triển lãm “Hình ảnh và hình tƣợng Chủ tịch Hồ Chí
Minh trong các tác phẩm điện ảnh”.
Chƣơng trình triển lãm để kỷ niệm lần thứ 131 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-51890 – 19-5-2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc (5-6-1911 – 05-62021). Đồng thời thông qua triển lãm nhằm giới thiệu rộng rãi một số hình ảnh tƣ liệu quý
giá về cuộc đời hoạt động của Bác, đƣợc ghi lại qua các tài liệu, tƣ liệu, tác phẩm điện
ảnh lƣu trữ tại Viện Phim Việt Nam, góp phần bồi dƣỡng, giáo dục lòng yêu nƣớc, lòng tự
hào dân tộc cho công chúng, nhất là giới trẻ.

Thời gian triển lãm diễn ra từ ngày 7-5 đến 24-5-2021. Giờ mở cửa: 7 giờ 30 – 17 giờ 00.
Địa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM (địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12,
Quận 4, TPHCM).

Triển lãm giới thiệu hơn
140 bức ảnh, áp phích phim
về cuộc đời hoạt động của
Bác, đƣợc ghi lại qua các tài
liệu, tƣ liệu, tác phẩm điện
ảnh lƣu trữ tại Viện Phim
Việt Nam, thông qua 3 nội
dung chính.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Hình ảnh và hình
tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”
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Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Điện ảnh
Cách mạng Việt Nam. Ở phần này, triển lãm giới
Phần 1: Tìm đƣờng đi cho dân tộc Việt Nam thiệu một số hình ảnh tƣ liệu về sự quan tâm
(giai đoạn 1911 - 1945). Hình ảnh về hoạt động của Bác đối với nền điện ảnh nƣớc nhà.
của Bác trong giai đoạn này đã đƣợc các nhà
làm phim ghi lại qua các phim tài liệu: Ngày độc
lập 2-9-1945, Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin,
Đƣờng về Tổ quốc, Tên Ngƣời là Hồ Chí Minh,
Những chặng đƣờng cách mạng vẻ vang, Việt
Nam - Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc ở Quảng
Châu,...
Những hình ảnh về Bác được trưng bày tại triển
lãm

Phần 2: Hồ Chí Minh – Vị cha già của dân tộc
Việt Nam (giai đoạn 1946 - 1969). Trong giai
đoạn này, những hình ảnh của Bác đƣợc trích
trong các phim thời sự, tài liệu: Bộ đội Cụ Hồ,
Hồ Chủ tịch ở Việt Bắc, Việt Nam - Cuộc chiến
10.000 ngày, Bác đi chiến dịch, Cuộc đụng đầu
lịch sử, Điện Biên Phủ, Chiến thắng Điện Biên
Phủ, Hồ Chí Minh – Chân dung một con ngƣời,
Tiếng hát át tiếng bom, Đại hội Đảng - Những
mốc lịch sử, Bác Hồ sống mãi trong lòng miền
Nam, Bác Hồ với nông dân, Quyết tâm thắng
hạn, Nhà Bác, Miền Nam trong trái tim tôi, Bác
Hồ sống mãi,...

Tại buổi lễ khai mạc triển lãm, Viện phim Việt Nam tặng bộ sƣu tập tƣ liệu "Hình ảnh và
hình tƣợng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh" cho Bảo tàng Hồ Chí Minh
- Chi nhánh TPHCM
Quang Khoa // https://www.sggp.org.vn
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rong khuôn khổ Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Bình Thuận lần
thứ VIII, giai đoạn 2020 – 2025. Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh
Bình Thuận đã tổ chức triển lãm ảnh tƣ liệu cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch
Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đại biểu dự đại hội dâng hương viếng Bác.

Với 30 hình ảnh tƣ liệu giới thiệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua
yêu nƣớc”, cùng với 30 ảnh Sắc màu Bình Thuận, triển lãm đã thể hiện vai trò của
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào thi đua yêu nƣớc, từ đại hội lần đầu tiên;
đồng thời giới thiệu những hình ảnh lao động sản xuất, kinh doanh, của các tập thể
cá nhân điển hình, những tiềm năng thế mạnh của Bình Thuận...
Trƣớc giờ diễn ra đại hội, Đoàn đại biểu đã đến dâng hƣơng viếng Bác tại Bảo
tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận.

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Phan Thieát – Bình Thuaän

77

Thoâng tin chuyeân ñeà: Kæ nieäm 131 naêm ngaøy sinh Chuû tòch Hoà Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021)

Triển lãm ảnh tư liệu về Bác trong phong trào thi đua yêu nước và Sắc màu Bình Thuận.

Đình Hòa // http://www.baobinhthuan.com.vn
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ây là tập sách chuyên khảo sƣu tầm và những sáng tác văn thơ, ca khúc, nhiếp
ảnh của nhiều tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó với mảnh đất Bình Thuận
(8/1910 - 2/1911) trên hành trình tìm đƣờng cứu nƣớc. Tuy thời gian không dài
nhƣng Bác Hồ, lúc ấy là thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã để lại nhiều dấu ấn về tiến trình
gây nhận thức tinh thần yêu nƣớc cho ngƣời dân Bình Thuận.
Có lẽ tập sách “Bác Hồ với quê hƣơng Bình
Thuận” là một công trình văn hóa khá quy mô đầu
tiên của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận đã
thực hiện. Đồng thời có ý nghĩa thiết thực nối tiếp
với hệ thống mang giá trị lịch sử về Chủ tịch Hồ
Chí Minh, nhà lãnh tụ thiên tài qua các công trình
xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh Bình
Thuận và Di tích trƣờng Dục Thanh của địa
phƣơng. Tập sách chia làm 3 phần: Thầy giáo
Nguyễn Tất Thành dạy học tại trƣờng Dục Thanh,
Bác Hồ với quê hƣơng Bình Thuận (Hồi ức, sáng
tác văn học nghệ thuật…) và một số bài viết về
Bác Hồ kính yêu. Ở phần đầu về thời gian Bác Hồ
dạy học tại trƣờng Dục Thanh với nguồn tƣ liệu
khá phong phú, chuẩn xác từ các cuộc hội thảo
khoa học “Bác Hồ với Thuận Hải - Thuận Hải với
Bác Hồ do Tỉnh ủy Thuận Hải tổ chức vào các
năm 1986 và 1989. Trong đó, ở chƣơng “Tình
cảm và những giá trị nhân văn của Ngƣời để lại cho đồng bào Bình Thuận” đã đúc kết
đƣợc về tƣ tƣởng, phong cách của Bác. đó là “Tấm gƣơng đạo đức của một vĩ nhân,
nhƣng đồng thời cũng là tấm gƣơng đạo đức của một ngƣời rất đỗi bình thƣờng, nên ai
cũng có thể học tập và làm theo đƣợc”.
Trong phần hồi ức, sáng tác về Bác Hồ với tấm lòng kính trọng của các văn nghệ sĩ
Bình Thuận và một số tác giả có cơ hội may mắn đƣợc gần Bác nhƣ NSND Trà Giang
(quê Bình Thuận) kể lại câu chuyện “Chúng tôi diễn kịch tại Phủ Chủ tịch”, hay Kịch tác
giả Nguyễn Tƣờng Nhẫn - nguyên Chủ tịch Hội VHNT Thuận Hải lâm thời) với hồi ức “Bác
Hồ xem đoàn Dân ca kịch Liên khu 5 diễn vở Thoại Khanh- Châu Tuấn”… Thật sự nhiều
chi tiết đã khắc họa đƣợc chân dung của ngƣời anh hùng dân tộc, theo nhƣ tác giả Giáo
sƣ Phan Văn Các trong bài “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành niềm tự hào của lịch sử Việt
Nam” đã viết: “Tự hào thay Phan Thiết - Bình Thuận ngày ấy, đã vinh dự là một chặng
thanh xuân đặc sắc đáng ghi nhớ trên hành trình của Ngƣời Việt Nam đẹp nhất, là cái
vạch nối liền truyền thống của lớp lớp thầy giáo ƣu tú của dân tộc mà tên tuổi vẻ vang,
nhân cách cao thƣợng và trí tuệ siêu việt mãi mãi là niềm kiêu hãnh của đất nƣớc này”.
Đông Nghi // http://www.baobinhthuan.com.vn
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ị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam đã dành trọn cuộc đời để cống hiến, hy
sinh cho sự nghiệp cách mạng, vì đất nƣớc, vì nhân dân. Hôm nay, ngày
19/5/2021, toàn dân tộc Việt Nam kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Ngƣời. Đặc biệt
hơn, trong những ngày tháng 5 này, toàn dân tộc nhớ về Bác kính yêu trong không khí
phấn khởi, vui tƣơi, tin tƣởng hƣớng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, càng làm bừng lên khí thế thi đua trong toàn
Đảng, toàn quân, toàn dân nguyện sống, học tập và làm theo lời Bác.
Người đi tìm hình của nước
Sinh thời, cố Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng từng
nói: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà
không lạ, lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói
mà không choáng ngợp, gặp lần đầu mà nhƣ đã
gặp từ lâu”. Quả thật, Chủ tịch Hồ Chí Minh là
hình ảnh của một ngƣời Việt Nam đẹp nhất trong
những ngƣời Việt Nam đẹp nhất, một ngôi sao
sáng nhất trong những ngôi sao sáng nhất trên
bầu trời. Chính Ngƣời đã sáng lập và rèn luyện
Đảng ta giành nhiều thắng lợi, gặt hái đƣợc
những kỳ tích vĩ đại.
Ngƣời sinh ra trong một gia đình nhà nho
nghèo yêu nƣớc. Truyền thống của gia đình và
quê hƣơng xứ Nghệ đã ảnh hƣởng sâu sắc,
mạnh mẽ đến tuổi ấu thơ, từ đó hình thành nhân
cách, tƣ tƣởng, đạo đức của Ngƣời.
Năm 21 tuổi, Ngƣời ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc
với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nƣớc. Ngƣời bôn ba khắp năm
châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc
cách mạng điển hình trên thế giới. Ngƣời đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở đó
những vấn đề cơ bản của đƣờng lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp,
giải phóng con ngƣời; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Năm 1945, thời điểm này Đảng ta vừa tròn 15 tuổi, với gần 5 ngàn đảng viên. Ấy vậy
mà, dƣới sự lãnh đạo tài tình của Ngƣời, toàn dân tộc đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng
Tám “long trời lở đất”, thành lập nên Nhà nƣớc Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nƣớc do
nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến,
đƣa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành ngƣời làm chủ vận mệnh đất nƣớc, mở ra kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Bƣớc vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu,
chấn động địa cầu”, ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành
biểu tƣợng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam.
Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nƣớc ta lại phải trải qua 21 năm
chống đế quốc Mỹ ác liệt, đầy gian khổ và hy sinh. Thế nhƣng với sự lãnh đạo tài tình của
Ngƣời, của Đảng đã làm nên chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nƣớc, đƣa cả nƣớc vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
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Trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam" mới nhất của Tổng Bí
thƣ Nguyễn Phú Trọng có đoạn “Với tất cả sự
khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nƣớc
ta chƣa bao giờ có đƣợc cơ đồ, tiềm lực, vị thế và
uy tín quốc tế nhƣ ngày nay. Những thành tựu đó
là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của
cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục
qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đƣờng đi lên
chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù
hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt
Nam và xu thế phát triển của thời đại; đƣờng lối
đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự
lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” nhƣ
sự khẳng định con đƣờng Bác chọn cho Cách
mạng Việt Nam phải đƣợc các thế hệ tiếp tục phát
huy, bồi đắp... Trong tiềm thức của tất cả ngƣời
dân, chỉ có Bác Hồ, có Đảng mới lãnh đạo thành công dân tộc Việt Nam giành thắng lợi
trong cuộc cách mạng vĩ đại trƣờng kỳ kháng chiến. Chỉ có Bác Hồ, có Đảng mới làm nên
sự nghiệp cho Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Chỉ có Bác Hồ, có Đảng, Việt
Nam mới có đƣợc cơ đồ, vị thế nhƣ hôm nay.
Tự hào nơi Bác dừng chân
Bình Thuận thân yêu của chúng ta vinh dự và tự hào khi cuối tháng 8, đầu tháng
9/1910, trong hành trình tìm đƣờng cứu nƣớc, Bác đã dừng chân tại Trƣờng Dục Thanh
(TP. Phan Thiết) để dạy học. Bác đã đi xa 52 năm, thế nhƣng cứ mỗi độ tháng 5 về, đồng
bào khắp mọi miền Tổ quốc nói chung và nhân dân Bình Thuận nói riêng lại nô nức kỷ
niệm Ngày sinh nhật Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể.
Thực hiện lời Bác dạy, Bình
Thuận đã vận dụng sáng tạo
những quan điểm chỉ đạo chung
của Đảng để chỉ đạo phát triển
kinh tế - xã hội. Ở khu vực vùng
cao các con đƣờng nhựa, bê tông
hóa dần thay thế những con
đƣờng đất. Điện, đƣờng, trƣờng,
trạm đã về với những vùng đất
khó. Trẻ em đƣợc chăm lo học
hành và có cơ hội phát triển. Ở
vùng biển, nhiều chính sách đƣợc
triển khai. Ngƣ dân mạnh dạn
Trường Dục Thanh (TP. Phan Thiết)
vƣơn khơi bám biển. Sản lƣợng
nuôi trồng và khai thác thủy sản luôn tăng qua từng năm. Ở khu vực đồng bằng, nông
nghiệp đƣợc quan tâm đầu tƣ thích đáng, bằng kinh tế hóa kênh mƣơng, đƣa khoa học
vào sản xuất. Sản xuất nông nghiệp sạch hữu cơ ngày càng phát triển. Các chuỗi liên kết
trong sản xuất đến tiêu thụ đƣợc hình thành. Giúp cho ngƣời dân đƣợc sản xuất bền
vững, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp,
Bình Thuận đã chú trọng phát triển cây thanh long. Màu xanh của thanh long đã trải dài
trên khắp địa bàn của tỉnh, mang lại cuộc sống ấm no cho hàng ngàn ngƣời dân.
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Khi đời sống của ngƣời dân đã đƣợc ổn định, Đảng bộ, chính quyền Bình Thuận qua
các thời kỳ lại tiếp tục tìm hƣớng đi mới để cùng hòa nhịp phát triển của đất nƣớc. Là một
tỉnh ven biển, có bờ biển dài 192 km, với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp phù hợp phát
triển du lịch. Bình Thuận đã đƣa ngành du lịch, một trong những lợi thế thành mũi nhọn
kinh tế của tỉnh. Từ định hƣớng này, Bình Thuận luôn ƣu tiên bố trí nguồn vốn hạ tầng,
hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tƣ vào Bình Thuận. Đồng
thời, đa dạng các sản phẩm du lịch phục vụ du khách.
Với khát vọng vƣơn lên, tỉnh
Bình Thuận đã không ngừng nỗ
lực xúc tiến đầu tƣ, để mời gọi các
dự án lớn đến với Bình Thuận.
Trong mỗi thời kỳ, giai đoạn, Bình
Thuận đều thu hút các dự án quan
trọng, có sự lan tỏa. Theo đó, sau
Hội nghị Xúc tiến đầu tƣ của tỉnh
Bình Thuận năm 2017, đến nay
Bình Thuận đã đạt đƣợc những
bƣớc tiến quan trọng trong phát
triển kinh tế và đầu tƣ.

Một góc đại lộ Lê Duẩn - TP. Phan Thiết. Ảnh: N.Lân

Bên cạnh việc phát triển kinh tế
- xã hội, việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đã có sự
chuyển biến ngày càng tích cực, sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ,
đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dƣỡng, rèn luyện
phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trở nên tự giác và
thƣờng xuyên hơn. Các cấp ủy Đảng tăng cƣờng kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nổi
cộm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tƣ tƣởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,
từ đó nhiều trƣờng hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm khắc và những vấn đề tồn đọng, bức
xúc trong xã hội đƣợc giải quyết thỏa đáng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối
với Đảng.
Đặc biệt hơn, năm 2021 này, chúng ta chào mừng kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác bằng sự
thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn quân
và toàn dân cả nƣớc nói chung và Bình Thuận nói riêng đã và đang không ngừng nỗ lực
học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Qua đó,
giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong
các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức,
thống nhất cao về tƣ tƣởng và hành động, kịp thời khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn
thành tốt mọi nhiệm vụ đƣợc giao, lập nhiều thành tích kính dâng lên Bác kính yêu.
Tháng 5, nhớ Bác kính yêu, nhớ Ngƣời đi tìm hình của nƣớc, nhớ Ngƣời gầy dựng cho
Việt Nam có đƣợc cơ đồ, vị thế nhƣ hôm nay. Xin đƣợc trích một đoạn trong bài thơ
“Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu để kính dâng lên Bác trong Ngày sinh của Ngƣời:
“…Đời sẽ tươi hơn, xây dựng mới
Đàng hoàng to đẹp, sáng trời Đông
Tuổi xanh vững bước lên phơi phới
Đi tới, như lòng Bác ước mong…”
Huy Toàn // http://www.baobinhthuan.com.vn
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hân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021), Bảo
tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận đang tổ chức triển lãm ảnh tƣ liệu cuộc
đời và sự nghiệp của Bác - Bác Hồ với bầu cử Quốc hội và ảnh nghệ thuật quê
hƣơng Bình Thuận.
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình
Thuận đã lựa chọn hơn 60 tấm ảnh tƣ liệu
về cuộc đời, sự nghiệp của Bác - Bác Hồ với
cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ngày
6/1/1946; đặc biệt là các tấm thẻ cử tri của
Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các năm 1960,
1963, 1964, 1965, 1969, trƣng bày tại Công
viên Nhà trƣng bày. Riêng gần 100 tấm ảnh
nghệ thuật của các tác giả vừa đạt giải cao
trong cuộc thi sáng tác ảnh về Bình Thuận
năm 2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức và công bố vào tối ngày
Ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí
30/4/2021 trong chƣơng trình nghệ thuật
Minh trưng bày tại bảo tàng.
chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nƣớc, đƣợc giới thiệu tại khuôn viên Trƣờng Dục Thanh đến cuối
tháng 6/2021. Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận cũng lƣu ý du khách khi đến
tham quan, viếng Bác phải tuân thủ nghiêm biện pháp phòng chống dịch theo hƣớng dẫn
của Bộ Y tế “khẩu trang - khoảng cách - khai báo y tế - khử khuẩn - không tụ tập đông
ngƣời”.

Những tấm thẻ cử tri của Bác.

Triển lãm ảnh là hoạt động nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa
về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngƣời đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân
tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập,
dân chủ và tiến bộ xã hội. Đồng thời, thể hiện niềm tự hào, tình yêu đối với quê hƣơng;
nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lựa chọn, bầu ra những ngƣời hội đủ phẩm chất, năng
lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
T.Linh // http://www.baobinhthuan.com.vn
Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Phan Thieát – Bình Thuaän

83

