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1. Vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của
công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội

Như chúng ta đã biết, trong bất cứ
giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ
lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ
bao giờ cũng đóng vai trò quyết
định; công tác cán bộ không chỉ là
khâu then chốt trong công tác xây
dựng Đảng mà còn là mắt xích
trọng yếu trong toàn bộ hoạt động
của Đảng, nhân tố quyết định sự
thành bại của cách mạng. Không
phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu
chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc
đào tạo và huấn luyện cán bộ. Bác

khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của
mọi công việc. Muôn việc thành
công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt
hoặc kém”; “Huấn luyện cán bộ là
công việc gốc của Đảng”.

Trong quá trình lãnh đạo cách
mạng, Đảng ta luôn khẳng định công
tác cán bộ chịu sự quy định của
đường lối chính trị, phục vụ nhiệm
vụ chính trị; cho nên đồng thời với
chuẩn bị đường lối chính trị phải tích
cực chuẩn bị và tiến hành đường lối
tổ chức và chiến lược cán bộ. Hiện
nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến
hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC 
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ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự
kiến tổ chức vào quý I/2021. Tại Hội
nghị lần thứ tám (tháng 10/2018),
Ban Chấp hành Trung ương đã quyết
định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị
Đại hội XIII của Đảng (Tiểu ban Văn
kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu
ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự
và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại
hội). Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị
đã ban hành Chỉ thị số 35 về đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng. Hai nội dung quan trọng nhất
của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo
luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ
chính trị của Đảng (gọi tắt là thông
qua các văn kiện) và bầu ra các cơ
quan lãnh đạo của Đảng (gọi tắt là
công tác nhân sự). Hai nội dung này
liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải
chuẩn bị thật tốt, đặc biệt việc chuẩn
bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa
cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo
đảm cho thành công của Đại hội và
triển khai thực hiện thắng lợi các
nghị quyết của Đại hội.

Nói đến chuẩn bị nhân sự Đại hội
XIII của Đảng là nói đến chuẩn bị

nhân sự Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân
sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng và
Nhà nước. Ban Chấp hành Trung
ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất
giữa hai kỳ Đại hội Đảng, là bộ tham
mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo
chính trị và là trung tâm đoàn kết,
thống nhất cao của toàn Đảng, toàn
dân tộc. Đây là đội ngũ cán bộ cấp
chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi
hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản
lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín
cao để giải quyết những công việc ở
tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng
đắn, có hiệu quả những tình huống
phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp
xây dựng, phát triển và bảo vệ đất
nước, sự sống còn của chế độ. ực
tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh
nào, nhất là vào những thời điểm
quyết định hoặc có tính bước ngoặt
lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội
ngũ cán bộ cấp chiến lược. (Lênin đã
từng nói: “Hãy cho tôi một tổ chức
những người cách mạng, tôi sẽ làm
đảo lộn cả nước Nga”). Chế độ xã hội
chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước
Đông Âu sụp đổ là do nhiều nguyên
nhân, trong đó có nguyên nhân rất



quan trọng là lựa chọn, bố trí sai một
số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược,
nhất là cấp cao nhất. Cần phải khẳng
định và thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý
nghĩa của công việc cực kỳ quan
trọng này không chỉ đơn thuần đối
với việc tổ chức một Đại hội Đảng
mà đây là công việc có ý nghĩa chiến
lược gắn liền với vận mệnh của
Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự
phát triển của đất nước.

Sau gần 35 năm tiến hành công
cuộc đổi mới và sau hơn 20 năm
thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
khóa VIII về chiến lược cán bộ, đội
ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có
bước trưởng thành, phát triển nhiều
mặt, chất lượng ngày càng được nâng
cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước và hội nhập
quốc tế; cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân
tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có
sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn quy
hoạch cán bộ ngày càng đáp ứng yêu
cầu, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp
và kế tục giữa các thế hệ.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nước
ta có lập trường tư tưởng, bản lĩnh
chính trị vững vàng, có đạo đức, lối

sống giản dị, gương mẫu, có ý thức
tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn
luyện; trình độ, năng lực được nâng
lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm
vụ được giao. Nhiều cán bộ năng
động, sáng tạo, thích ứng với xu thế
hội nhập, có khả năng làm việc
trong môi trường quốc tế. Đa số
cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội ở các cấp có năng
lực, phẩm chất, uy tín. Cán bộ cấp
chiến lược có bản lĩnh chính trị,
kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định
mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi
mới, có khả năng hoạch định
đường lối, chính sách và lãnh đạo,
chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hầu hết
cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang
được rèn luyện, thử thách qua thực
tiễn, trung thành với Đảng, sẵn
sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc,
vì nhân dân. Nhiều cán bộ khoa
học tâm huyết, say mê nghiên cứu,
có đóng góp tích cực cho sự phát
triển của đất nước. Một số cán bộ
lãnh đạo, quản lý kinh tế thích ứng
nhanh với cơ chế thị trường và mở
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cửa hội nhập, tổ chức sản xuất, kinh
doanh ngày càng có hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, đội
ngũ cán bộ của ta hiện nay đông
nhưng chưa thật mạnh; tình trạng
vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra
ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các
cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán
bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân
tộc thiểu số chưa đạt chỉ tiêu mong
muốn. iếu những cán bộ lãnh đạo,
quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên
gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.
Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa
toàn diện, có mặt còn hạn chế, yếu
kém; không ít cán bộ, trong đó có cả
cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên
nghiệp, làm việc không đúng chuyên
môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ,
kỹ năng giao tiếp và khả năng làm
việc trong môi trường quốc tế còn
nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ
thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một
bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng,
giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại
khó, ngại khổ, thậm chí có người suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Một số cán bộ lãnh
đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ

cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín
thấp, phẩm chất, năng lực chưa
ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm
nguyên tắc và quy chế làm việc, nói
nhiều làm ít, nói không đi đôi với
làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ
nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít
cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà
nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu
tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ
chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm
trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn,
tài sản của Nhà nước, gây hậu quả
nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng
và xử lý theo pháp luật. Chỉ tính từ
đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra
Trung ương đã phải thi hành kỷ luật
gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện
Trung ương quản lý; một số cán bộ
đã bị xử lý hình sự. Tình trạng chạy
chức, chạy quyền, chạy quy hoạch,
chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu,
chạy bằng cấp, chạy khen thưởng,
chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó
có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được
ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn
toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức
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vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền,
bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình
mình trước nhất, quên cả thanh
liêm, danh dự. Cần khẳng định rằng,
sự trưởng thành, lớn mạnh và phát
triển của đội ngũ cán bộ trong mấy
chục năm qua là nhân tố hàng đầu
quyết định làm nên những thành tựu
to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc; đất nước ta chưa bao giờ có
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín
như ngày nay. Song, những khuyết
điểm, yếu kém của một bộ phận cán
bộ và những hạn chế, bất cập trong
công tác cán bộ cũng là một nguyên
nhân quan trọng làm cho đất nước
phát triển chưa tương xứng với tiềm
năng, thế mạnh và mong muốn của
chúng ta, làm suy giảm niềm tin của
nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay,
nhất là cán bộ cấp chiến lược, như đã
nói ở trên, có ảnh hưởng nhất định
đến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại
hội XIII của Đảng.
2. Yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự
của Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng là một sự
kiện chính trị rất quan trọng. Đại hội

được tiến hành vào thời điểm đất
nước ta trải qua 35 năm tiến hành
công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(Cương lĩnh 1991), trong đó có 10
năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung,
phát triển 2011) và 10 năm thực hiện
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
2011 - 2020, hướng tới kỷ niệm 100
năm Ngày thành lập Đảng vào năm
2030 và kỷ niệm 100 năm Ngày thành
lập nước vào năm 2045. Đại hội XIII
sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có
ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ,
động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện,
đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất
nước phát triển nhanh và bền vững
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh, vững bước
đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Đảng ta diễn ra trong bối
cảnh tình hình thế giới và khu vực có
những diễn biến rất nhanh chóng,
phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp
tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; tuy
nhiên các mối đe doạ an ninh truyền
thống, phi truyền thống và biến đổi
khí hậu ngày càng gia tăng gay gắt.



Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
tư, sự phát triển mạnh mẽ của kinh
tế tri thức, kinh tế số và xu hướng
quốc tế hoá nguồn nhân lực vừa là
thời cơ, vừa là thách thức đối với
nước ta. Ở trong nước, công cuộc đổi
mới và hội nhập quốc tế ngày càng
đi vào chiều sâu, sức mạnh tổng hợp
và uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam
ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề
để đất nước phát triển nhanh, bền
vững. Tuy nhiên, sự nghiệp cách
mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn
đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức; bốn nguy cơ (tụt hậu xa hơn về
kinh tế; chệch hướng xã hội chủ
nghĩa; nạn tham nhũng và tệ quan
liêu; “diễn biến hòa bình”) mà Đảng
ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt
gay gắt hơn; tình hình an ninh chính
trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn
những nhân tố dễ gây mất ổn định.
Sự chống phá của các thế lực thù
địch, phản động ngày càng tinh vi,
nguy hiểm, phức tạp trong điều kiện
phát triển kinh tế thị trường, mở cửa
hội nhập, sự bùng nổ của hệ thống
thông tin truyền thông toàn cầu,
chiến tranh mạng,... Đây cũng là thời
điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán

bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện,
trưởng thành trong những năm
tháng kháng chiến, chủ yếu được đào
tạo ở trong nước và tại các nước xã
hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán
bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành
trong hòa bình và được đào tạo từ
nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế
chính trị khác nhau.

Tình hình tư tưởng trong Đảng và
tâm trạng trong nhân dân, bên cạnh
mặt tích cực là cơ bản, cũng có
những biểu hiện đáng lo ngại. Nhất
là tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan
liêu, tham nhũng, tiêu cực trong một
bộ phận cán bộ, đảng viên, công
chức mới chỉ bước đầu được ngăn
chặn, đẩy lùi. Tình hình trên cho
thấy nhiệm vụ của toàn Đảng sắp tới
là rất nặng nề. Để giải quyết những
vấn đề trọng đại của đất nước trong
thời gian tới, Bộ Chính trị, Ban Chấp
hành Trung ương phải chuẩn bị thật
tốt để trình Đại hội thảo luận và
quyết định nhân sự Trung ương
khóa XIII, bảo đảm thành công của
Đại hội và thắng lợi trong quá trình
thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đây là
công việc vô cùng quan trọng. Đây
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cũng là vấn đề nhận được sự quan
tâm sâu sắc, chính đáng của toàn
Đảng, toàn dân. Gần như đi đến đâu,
ở chỗ nào, cũng thấy cán bộ, đảng
viên và nhân dân tỏ ra quan tâm theo
dõi và có phần băn khoăn, lo lắng,
đặt câu hỏi: Đảng ta sắp tới dự định
lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh
đạo (Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, nhất là cán bộ
chủ chốt) thế nào để đủ sức gánh vác
nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch
sử giao phó? Các phần tử xấu, cơ hội,
thù địch cũng nhân dịp này tìm mọi
cách xuyên tạc, tung tin, tác động,
chia rẽ nội bộ ta hòng phá hoại công
tác nhân sự nói riêng, công tác xây
dựng Đảng nói chung của chúng ta,
rất thâm độc và nguy hiểm. Rõ ràng,
công tác nhân sự Đại hội là vô cùng
quan trọng nhưng cũng hết sức phức
tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị
phải làm việc với tinh thần trách
nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực
rất lớn, có cách làm thật sự công tâm,
khách quan, khoa học, đặt lợi ích của
quốc gia - dân tộc, của Đảng, của
nhân dân lên trên hết, trước hết.

3. Nội dung, phương pháp, cách thức
tiến hành

Để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII
của Đảng, vấn đề quan trọng hàng
đầu là phải xác định đúng yêu cầu
xây dựng Ban Chấp hành Trung
ương mà hạt nhân là Bộ Chính trị,
Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của
Đảng. Phải chăng việc xây dựng Ban
Chấp hành Trung ương khóa XIII
phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
- Ban Chấp hành Trung ương khóa
XIII phải là một tập thể thật sự đoàn
kết, trong sạch, vững mạnh, thống
nhất cao ý chí và hành động, có bản
lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm
chất đạo đức trong sáng, kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược;
có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo;
tiêu biểu cho toàn Đảng về tính
chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật
thiết với nhân dân, quy tụ được sự
đoàn kết, thống nhất trong toàn
Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực
lãnh đạo đất nước trong giai đoạn
phát triển mới.

- Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn,
Ban Chấp hành Trung ương khóa
XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý
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để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện,
tăng cường số lượng Ủy viên Trung
ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh
vực công tác trọng yếu. Bảo đảm tính
kế thừa, ổn định, đổi mới và phát
triển liên tục.

- Việc giới thiệu nhân sự, nói
chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ
vững nguyên tắc, quy chế, quy định,
phát huy trách nhiệm, dân chủ, công
khai, minh bạch, khách quan trong
đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân
sự tham gia Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các
chức danh lãnh đạo chủ chốt của
Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới. Lấy
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu
quả công tác làm căn cứ và tiêu chí
cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí
cán bộ phù hợp với công việc. Chống
các biểu hiện cơ hội, tham vọng
quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ,
phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác
với những âm mưu, thủ đoạn phá
hoại, gây rối nội bộ của các thế lực
thù địch.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương khóa XIII phải thật sự là những
đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản

lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và
năng lực công tác; bảo đảm tiêu
chuẩn chung của cán bộ, đặc biệt chú
trọng các vấn đề sau:

+ Có tinh thần yêu nước sâu sắc,
có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành
với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối
của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước
và lợi ích của quốc gia - dân tộc. Có
ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực
hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng,
pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ,
dám nói, dám làm, dám chịu trách
nhiệm; nói đi đôi với làm, gắn bó
mật thiết với nhân dân, dám đương
đầu với khó khăn, thử thách, quyết
liệt trong hành động.

+ Có phẩm chất đạo đức và lối
sống trong sáng, gương mẫu, được
cán bộ, đảng viên và nhân dân tín
nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm
cao, tâm huyết, tận tuỵ với công việc;
bản thân không tham nhũng, quan
liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền
lực và kiên quyết đấu tranh chống
các biểu hiện tiêu cực, quan liêu,
tham nhũng; không để vợ, chồng,
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con, người thân lợi dụng chức quyền
để trục lợi. Có ý thức giữ gìn sự đoàn
kết thống nhất trong Đảng, gương
mẫu chấp hành sự phân công và
nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng,
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ,
tự phê bình và phê bình; công minh,
công bằng trong đánh giá, sử dụng
cán bộ.

+ Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy
chiến lược và kiến thức tương đối
toàn diện để tham gia hoạch định
đường lối, chính sách và sự lãnh đạo
tập thể của Ban Chấp hành Trung
ương. Có năng lực cụ thể hoá và lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng
lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ
của Đảng, chiến lược phát triển đất
nước trong giai đoạn mới tại lĩnh
vực, địa bàn công tác được phân
công; qua thực tiễn tỏ rõ là người có
bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt
đối trung thành với Tổ quốc, với
Đảng, với nhân dân, có năng lực
sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có
hiệu quả, có “sản phẩm” cụ thể, rõ
rệt; dám nghĩ, dám nói, dám làm,
dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy
tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ
trong lĩnh vực, địa bàn được phân

công. Có ý thức, trách nhiệm và khả
năng tham gia thảo luận, đóng góp
vào các quyết định chung của Ban
Chấp hành Trung ương; đủ sức khỏe
để hoàn thành nhiệm vụ. Nói tóm lại
là phải vừa có Đức vừa có Tài, trong
đó Đức là gốc (“chữ Tâm kia mới
bằng ba chữ Tài”).

Kiên quyết không bỏ sót những
người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu
chuẩn; đồng thời không để lọt vào
Ban Chấp hành Trung ương khóa
XIII những người có một trong các
khuyết điểm sau: (1) Bản lĩnh chính
trị không vững vàng; không kiên
định đường lối, quan điểm của
Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị,
tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy
chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ,
vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi
ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy
đúng không bảo vệ, thấy sai không
đấu tranh; (2) Vi phạm nguyên tắc
tập trung dân chủ, mị dân, chuyên
quyền, độc đoán; không công bằng,
công minh trong đánh giá, sử dụng
cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu
tranh, phê bình; (3) Để nội bộ mất
đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy
ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc
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tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan,
đơn vị; (4) Không chịu nghiên cứu
học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém
hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không
đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém,
không chấp hành sự điều động, phân
công của tổ chức, uy tín giảm sút; (5)
Kê khai tài sản không trung thực, có
biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà,
nhiều đất, nhiều tài sản khác mà
không giải trình rõ được nguồn gốc;
bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối
sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức
quyền để thu lợi bất chính; (6) Vi
phạm quy định về lịch sử chính trị
hoặc chính trị hiện nay.

Cùng với việc xác định rõ và nắm
vững yêu cầu, tiêu chuẩn Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương, phải
tính toán, quy định rõ cơ cấu, số
lượng Ban Chấp hành Trung ương,
giải quyết tốt mối quan hệ giữa số
lượng và chất lượng. Đây cũng là vấn
đề luôn được quan tâm trong quá
trình chuẩn bị nhân sự ở mỗi kỳ Đại
hội. Quan điểm chung và nhất quán
ở các kỳ Đại hội là: Trên cơ sở bảo
đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành
Trung ương cần có cơ cấu hợp lý để
bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính

kế thừa và phát triển; nhưng không
nhất thiết lĩnh vực nào, ngành nào
cũng phải có người tham gia Ban
Chấp hành Trung ương nếu không
đủ tiêu chuẩn; không vì cơ cấu mà hạ
thấp tiêu chuẩn. Giới thiệu để bầu
làm Uỷ viên Trung ương chính thức
đối với các đồng chí có đủ tiêu
chuẩn, điều kiện để phân công phụ
trách các lĩnh vực công tác Đảng,
công tác chính quyền, công tác Mặt
trận, các đoàn thể chính trị - xã hội,
các cơ quan trọng yếu của Nhà nước
ở trung ương, địa phương và lực
lượng vũ trang. Các ban đảng ở
Trung ương và một số bộ, ngành, địa
phương thuộc vị trí, địa bàn, lĩnh vực
quan trọng cần tăng cường số lượng
Ủy viên Trung ương Đảng.

Trong cơ cấu của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XIII cần chú ý bảo
đảm tỉ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ,
cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc
thiểu số; một số nhà khoa học, văn
nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn,
tổng công ty lớn của Nhà nước đủ
tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban
Chấp hành Trung ương. Rút kinh
nghiệm từ các khóa trước, việc xác
định số lượng Ủy viên Ban Chấp



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNSỰ KIỆN

13SỐ 81 (215) - 2020

hành Trung ương khóa XIII cần căn
cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và
đòi hỏi của tình hình, căn cứ vào yêu
cầu lãnh đạo toàn diện đối với các
địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là
phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn,
không thuần túy chạy theo số lượng.
4. Trách nhiệm của chúng ta

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa
XII (tháng 10/2018), Ban Chấp hành
Trung ương đã quyết định thành lập
Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII. Ban
Bí thư Trung ương Đảng đã quyết
định thành lập Tổ Giúp việc của Tiểu
ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự đã
ban hành các quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc,
chế độ và lề lối làm việc của Tiểu ban
Nhân sự và Tổ Giúp việc. Tuy nhiên,
để làm tốt công việc hệ trọng này, về
tư tưởng, phương châm chỉ đạo,
phương pháp và cách làm, cần phải
chú trọng một số vấn đề sau đây:

- Công tác chuẩn bị nhân sự Đại
hội XIII của Đảng không chỉ là
nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban
Chấp hành Trung ương mà là nhiệm
vụ quan trọng của cả hệ thống chính
trị, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các

cơ quan, đơn vị và các địa phương.
Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại
hội đảng bộ các cấp để góp phần
chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội XIII
của Đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng,
các cơ quan, đơn vị, nhất là người
đứng đầu và ở những nơi có cán bộ
tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến
lược được giới thiệu tham gia Ban
Chấp hành Trung ương khoá XIII
phải chịu trách nhiệm trước Tiểu
ban Nhân sự, trước Bộ Chính trị và
Ban Chấp hành Trung ương về nhân
sự do mình đề xuất, giới thiệu.
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan,
mà trước hết là Bộ Chính trị, Ban
Chấp hành Trung ương, phải dày
công chuẩn bị, phải xác định đây là
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là
nhiệm vụ “then chốt” của “then
chốt”, có liên quan đến sự sống còn
của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự
phát triển, vững mạnh của đất nước.
Từng cơ quan, địa phương, từng cán
bộ trực tiếp tham gia vào công tác
chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu
sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm,
toàn ý lo cho công việc chung, phải
đặt lợi ích của Đảng, của đất nước,
của nhân dân lên trên hết, trước hết.



Phải tiến hành tổng kết, rút kinh
nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, kết
quả cũng như những khuyết điểm,
hạn chế của các khoá trước, nhất là
của khoá XII gần đây, để có thêm cơ
sở đề ra phương hướng, yêu cầu,
nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ
của khoá XIII này.

- Công tác cán bộ nói chung và
công tác nhân sự đại hội nói riêng có
ý nghĩa đặc biệt quan trọng như trên
đã nói nhưng cũng cực kỳ phức tạp,
khó khăn, vì nó liên quan đến con
người, là “công tác con người”. Mà đã
là con người thì như nhà văn Nga
Mắc-xim Goóc-ky đã nói: “Con
người, hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh
làm sao!”. Nhưng con người cũng có
đủ thứ chứng tật không lành mạnh,
nói ra rất tế nhị, nhạy cảm (nhận xét,
đánh giá nhau thế nào? nhất là nói về
nhược điểm, khuyết điểm của nhau;
bố trí, sắp xếp vào đâu? liên quan đến
danh dự, chế độ, chính sách hưởng
thụ, chức vụ cao, thấp, lợi ích, bổng
lộc... so sánh với người khác thế
nào?... (“ua trời một vạn không
bằng thua bạn một ly”, “Miếng ăn là
miếng tồi tàn, mất ăn một miếng thì
lộn gan lên đầu”!) vô cùng phức tạp,

nhạy cảm, rất dễ phát sinh vấn đề,
tâm tư day dứt), gây mất đoàn kết. Vì
vậy, công tác nhân sự Đại hội phải
được tiến hành theo một quy trình
chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo
đảm thật sự công tâm, thật sự trong
sáng, khách quan, đặc biệt phải “có
con mắt tinh đời” trong việc đánh giá,
giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
và hiệu quả công tác, uy tín của bản
thân và gia đình làm thước đo chủ
yếu (“Khen cho con mắt tinh đời, anh
hùng đoán giữa trần ai mới già!”).
Phải trên cơ sở xác định rõ tiêu
chuẩn, tiêu chí để đánh giá đúng cán
bộ, lựa chọn đúng người, sắp xếp
đúng việc, bố trí đúng chỗ, tạo ra một
ê-kíp, một tập thể thật sự “ăn ý”, đoàn
kết, thống nhất, có sức mạnh. Muốn
thế, phải thật sự phát huy dân chủ
trong việc phát hiện, giới thiệu nhân
sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền,
trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên
quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc
tập trung dân chủ, nêu cao vai trò,
trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng
và người đứng đầu. Chống tư tưởng
cục bộ, địa phương, thân quen, “cánh
hẩu”, “lợi ích nhóm”; tránh cách làm
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giản đơn, tuỳ tiện, vô nguyên tắc.
Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát
không đưa vào cơ quan lãnh đạo
những người không xứng đáng,
không đủ tiêu chuẩn, nhất là những
người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về
phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham
nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống
hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới,
bao che cho tội phạm, gây mất đoàn
kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của
Đảng. Để những người đó lọt được
vào cương vị lãnh đạo là tai hoạ cho
Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng
hại nước, hại dân nhiều hơn. Phải
kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường
xuyên. Cách làm là phải thận trọng,
làm dứt điểm từng khâu, từng công
đoạn, theo một quy trình chặt chẽ;
làm đến đâu chắc đến đó, làm nhân
sự Ban Chấp hành Trung ương
trước, sau đó mới đến nhân sự Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, cuối cùng mới
đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Nếu
có những công đoạn cần làm đồng
thời thì cũng phải xem xét một cách
chặt chẽ, chắc chắn, bảo đảm sự
đồng bộ, khoa học. Phải chuẩn bị rất
kỹ, rất chu đáo, cẩn thận, tránh tối đa
những sai sót.

- Các đồng chí thành viên Tiểu
ban Nhân sự và Tổ Giúp việc của
Tiểu ban, hơn ai hết, phải nắm chắc,
nắm vững chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt
nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối
làm việc. Trong quá trình tham mưu
xây dựng và tổ chức thực hiện quy
trình giới thiệu nhân sự, tổng hợp
kết quả giới thiệu nhân sự và thực
hiện các công việc khác theo chỉ đạo
của Trung ương, Bộ Chính trị, các
đồng chí thành viên của Tiểu ban và
Tổ Giúp việc phải là những cán bộ
thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành,
trung thực, trong sáng, công tâm,
khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh
táo, tinh tường, (“đừng nhìn gà hoá
cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”,
đừng chỉ thấy “cái mã bên ngoài, nó
che đậy cái sơ sài bên trong”)...; tuyệt
đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác,
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá
nhân có liên quan; chống các biểu
hiện tiêu cực chính ngay trong các
cán bộ có trách nhiệm, các đại biểu
Đại hội và các thành viên của Tiểu
ban và Tổ Giúp việc. Đặc biệt, phải
có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng
bộ, bảo đảm thực hiện đúng nguyên

LÝ LUẬN & THỰC TIỄNSỰ KIỆN

15SỐ 81 (215) - 2020



tắc tập trung dân chủ, khách quan,
công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng
(Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đoàn Chủ
tịch Đại hội).

- Cũng cần phải nói thêm rằng,
trong quá trình lựa chọn, bố trí, sắp
xếp nhân sự cụ thể, cần thống nhất
quan điểm là không quá cầu toàn,
không quá tuyệt đối hoá. Các cụ ta
đã có câu: “Nhân vô thập toàn”, con
người ta ai cũng có điểm mạnh,
điểm yếu (“Ngọc còn có vết nữa
mình với ta”). Điều quan trọng là
phải biết phân biệt, đánh giá chính
xác bản chất, mức độ các điểm
mạnh, điểm yếu đó để không chọn
nhầm người và phải có cách bố trí,
sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp để
phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt
yếu của mỗi thành viên, bổ sung
cho nhau, tạo ra một ê-kíp mạnh,
một tập thể lãnh đạo tương đối
hoàn chỉnh, không gây tổn thương
cho lợi ích của Đảng, của quốc gia,
của tập thể. Nguyên tắc của chúng
ta là “tập thể lãnh đạo”, “lãnh đạo tập
thể”, “lãnh tụ tập thể”. Chúng ta phải
chăm lo xây dựng, vun xới, bổ sung,
hỗ trợ lẫn nhau để mỗi người tự

hoàn thiện mình, phát huy mặt tốt,
khắc phục mặt yếu; để khi mỗi cá
nhân đứng trong cùng một tập thể
thì tập thể đó trở nên hoàn thiện
hơn, toàn diện, vững mạnh hơn; và
mỗi cá nhân cũng trở nên tốt hơn,
phát huy được nhiều hơn phẩm chất
và năng lực của mình. Tránh tình
trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”, tự
cao tự đại, coi thường người khác,
không phối hợp, hợp tác tốt. Mục
đích của chúng ta, trách nhiệm của
chúng ta là phải xây dựng được một
Ban Chấp hành Trung ương mạnh,
một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí
thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống
nhất cao xung quanh người đứng
đầu để đủ sức gánh vác trọng trách
vinh quang nhưng rất nặng nề của
mình là lãnh đạo hoàn thành sứ
mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị
của mình, tổ chức toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân ra sức phấn đấu,
vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây
dựng Đảng ta ngày càng trong sạch,
vững mạnh; đất nước ta ngày càng
phát triển; nhân dân ta ngày càng
ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với
niềm tin yêu và sự mong đợi của
toàn Đảng, toàn dân n
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Cách mạng là sự nghiệp của
quần chúng và sự thành
công của cách mạng chủ

yếu phụ thuộc vào việc tập hợp được
quần chúng, xây dựng được lực
lượng cách mạng trong quần chúng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng
lực lượng cách mạng là cơ sở lý luận
và bài học thực tiễn quý báu mà Chủ
tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và
nhân dân ta.
I. Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng
cách mạng 

1. Phát huy đại đoàn kết toàn dân
tộc, xây dựng lực lượng toàn dân

iên tài của Chủ tịch Hồ Chí
Minh chính là sự quy tụ được mọi sức
mạnh của dân tộc theo phương châm
“đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
thành công, thành công, đại thành
công” để giành lại và bảo vệ nền độc
lập dân tộc, xây dựng xã hội mới.
Điều đó bắt nguồn từ sự phân tích rõ
thực trạng xã hội Việt Nam, giải quyết
chính xác mối quan hệ giữa giai cấp
và dân tộc trong cách mạng Việt Nam.
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HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC 
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l PgS, TS NgÔ VăN Thạo 
Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương



Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng
định giai cấp vô sản trước hết phải
trở thành dân tộc, và đấu tranh để
giải phóng giai cấp vô sản là tiền đề
để giải phóng toàn nhân loại. Xuất
phát từ đặc điểm của xã hội Việt
Nam, Hồ Chí Minh đã vận dụng
sáng tạo luận điểm này của chủ
nghĩa Mác - Lênin, khẳng định: ở
Việt Nam giải phóng dân tộc là tiền
đề để giải phóng các giai cấp bị áp
bức, bóc lột trong xã hội, trong đó có
giai cấp công nhân. 

Nhận định nêu trên là cơ sở của tư
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực
lượng cách mạng trong tất cả các giai
cấp, tầng lớp xã hội. Xuất phát từ đặc
điểm của xã hội Việt Nam, nơi thực
dân Pháp tổ chức hệ thống cai trị
trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội và tất cả các giai cấp,
tầng lớp trong xã hội đều bị đặt dưới
sự cai trị của thực dân Pháp. Ngoài
giai cấp công nhân và nông dân, các
giai cấp, tầng lớp, như tư sản dân
tộc, tiểu tư sản, trí thức, địa chủ vừa
và nhỏ, thậm chí cả các chức sắc tôn
giáo Việt Nam..., đều là những người
dân chịu nỗi nhục mất nước, chịu sự
cai trị của thực dân Pháp. Vì vậy, ở

Việt Nam, lợi ích dân tộc và lợi ích
giai cấp là thống nhất; tất cả các giai
tầng xã hội đều có khả năng tham
gia phong trào giải phóng dân tộc.
Xuất phát từ thực tế đó, trong Chánh
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu
cầu: “Đảng... phải thu phục cho
được đại bộ phận giai cấp mình,
phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo
được dân chúng... Đảng phải hết sức
liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung
nông, anh niên, Tân Việt; v.v. để
kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp...”1

Để thực hiện luận điểm này, Hồ
Chí Minh đã tiến hành đồng thời hai
hoạt động chính. Một mặt, tìm mọi
khả năng để quy tụ nhân dân thuộc
mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội có
lòng yêu nước, thương nòi vào một
mặt trận rộng lớn; phê phán quan
điểm giai cấp cực đoan, biệt phái, có
hại cho cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc. Mặt khác, từng bước giải
quyết mâu thuẫn giai cấp trong nội
bộ xã hội Việt Nam, chủ yếu là giữa
nông dân với địa chủ, bằng những
biện pháp thích hợp, như hiến điền,
giảm tô, giảm tức, tạm cấp ruộng đất
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v.v.., để tăng cường sức dân và không
phá vỡ mặt trận đoàn kết toàn dân
tộc. Trong cách mạng giải phóng dân
tộc, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ
Chí Minh, Đảng ta đã quy tụ được
lực lượng rộng rãi toàn dân tộc, tạo
nên sức mạnh vô địch giành thắng
lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập
dân tộc và làm thất bại mọi âm mưu,
chính sách chia rẽ dân tộc của các thế
lực thù địch ở trong và ngoài nước.

2. Xây dựng lực lượng chủ lực của
cách mạng 

Xây dựng khối liên minh công -
nông - trí thức, lực lượng chủ lực của
cách mạng là sự phát triển sáng tạo
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lực
lượng cách mạng ở Việt Nam. C.Mác
và Ph.Ăngghen từ lý luận và thực
tiễn của phong trào công nhân châu
Âu giữa thế kỷ XIX, trực tiếp nhất là
cách mạng tư sản Đức 1848 và Công
xã Pari năm 1871 đã khẳng định:
cuộc cách mạng vô sản hay phong
trào công nhân không thể giành
thắng lợi trong cuộc đấu tranh lật đổ
chế độ tư bản nếu không có khối liên
minh giữa giai cấp công nhân và giai
cấp nông dân, trong đó giai cấp công

nhân giữ vai trò lãnh đạo. Với mức
độ khái quát cao, hai ông nhấn mạnh
mâu thuẫn giữa lao động và bóc lột,
nên chưa tính đến các giai tầng khác
trong xã hội tham gia vào lực lượng
cách mạng. Trong cách mạng áng
Mười Nga, phát triển lý luận của
C.Mác, Ph.Ăngghen về tổ chức liên
minh công - nông và trong điều kiện
nước Nga lúc đó đang tham gia chiến
tranh thế giới lần thứ nhất, V.I.Lênin
đã nói đến liên minh giữa giai cấp
công nhân, giai cấp nông dân với
binh lính, nhưng cũng chưa đề cập
đến liên minh với tiểu tư sản và đội
ngũ trí thức. 

Xuất phát từ thực tiễn của xã hội
Việt Nam, yêu cầu và khả năng tập
hợp lực lượng cách mạng, Chủ tịch
Hồ Chí Minh chủ trương trong mọi
giai đoạn cách mạng “công, nông, trí
cần phải đoàn kết chặt chẽ thành
một khối”. eo Người, “Tính chất
cách mạng của ta là cách mạng dân
chủ mới, cho nên động lực cách
mạng gồm có những giai cấp: công
nhân, nông dân, tiểu tư sản”. Người
nhấn mạnh: “Tuyên ngôn của Đảng
nói: “Đảng Lao động Việt Nam sẽ
gồm những công nhân, nông dân và
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lao động trí óc yêu nước nhất, hăng
hái nhất, cách mạng nhất”. Và “lao
động trí óc cần được khuyến khích,
giúp đỡ, phát triển tài năng”2.

Tư tưởng Hồ Chí Minh coi trí
thức là “vốn liếng quý báu của dân
tộc” là sự tiếp nối truyền thống của
dân tộc Việt Nam,“hiền tài là nguyên
khí quốc gia”, coi trọng sức mạnh vô
tận của trí tuệ con người và sức
mạnh lớn lao của một dân tộc giàu
tri thức. Người nhận thấy, ngay từ
khi thực dân Pháp xâm lược Việt
Nam, trí thức là tầng lớp có số lượng
rất khiêm tốn trong xã hội, nhưng
luôn đi đầu, là ngòi nổ trong các
phong trào đấu tranh chống Pháp,
bảo vệ độc lập, hoặc đòi lại quyền
dân tộc, dân chủ. Trí thức cũng là
những người đi tiên phong trong
việc tiếp thu những thành tựu của
văn minh nhân loại, đón nhận
những luồng tư tưởng mới, tiến bộ
từ bên ngoài, thực hiện tuyên truyền,
giáo dục quần chúng nhân dân. Hồ
Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm
của trí thức Việt Nam, dù đa số xuất
thân từ các thành phần phú nông,
địa chủ, phong kiến, tư sản, nhưng
đều bị đế quốc áp bức. “Tất cả những

người trí thức nào có đôi chút tiếng
tăm đều bị đưa đi đày. Tất cả các
trường tư thục đều bị đóng cửa và tất
cả các sách báo nước ngoài đều bị
cấm”. Người chỉ ra hai yếu tố tích cực
của trí thức Việt Nam: “Có đầu óc
dân tộc và đầu óc cách mạng” và
nhận xét: “trí thức có học thức, dễ có
cảm giác chính trị. Họ không trực
tiếp bóc lột lao động. Vì vậy, họ dễ
tiếp thụ sự giáo dục cách mạng và
cùng đi với công nông”.

Tư tưởng coi trọng trí thức và
mối quan hệ công - nông - trí thức
của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nên
lực lượng chủ lực của cách mạng là
quan điểm nhất quán và được thực
hiện xuyên suốt trong cách mạng
dân tộc, dân chủ nhân và cách mạng
xã hội chủ nghĩa. Từ Cương lĩnh
đầu tiên của Đảng, Người đã viết:
“Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu
tư sản, trí thức, trung nông, anh
niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào
phe vô sản giai cấp”; “Đảng lôi kéo
tiểu tư sản, trí thức và trung nông
về phía giai cấp vô sản”. Trong xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,
Người khẳng định: “Trí thức phục
vụ nhân dân bây giờ cũng cần,
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kháng chiến kiến quốc cũng cần,
tiến lên xã hội chủ nghĩa càng cần,
tiến lên cộng sản chủ nghĩa lại càng
cần”3.  Người nhấn mạnh: “Chính là
những đảng cách mạng lại càng
trọng trí thức: vì muốn phát triển
văn hóa thì phải cần thầy giáo,
muốn phát triển sức khỏe của nhân
dân thì phải cần thầy thuốc, muốn
phát triển kỹ nghệ phải cần các kỹ
sư, v.v.. Tóm lại cách mạng rất cần
trí thức và chính ra chỉ có cách
mạng mới biết trọng trí thức”. Gắn
kết giữa công, nông với trí thức,
Người yêu cầu: Đảng phải thực hiện
“công nông trí thức hóa; trí thức
công nông hóa” và giải thích: Nghĩa
là công nông cần học tập văn hóa để
nâng cao trình độ tri thức của mình,
trí thức cần gần gụi công nông và
học tập tinh thần, nghị lực, sáng
kiến và kinh nghiệm của công nông.
eo Người, “đó là nhiệm vụ chung
và cần kíp, mà chúng ta phải cùng
nhau cố gắng làm cho kỳ được”.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân 

Xây dựng lực lượng vũ trang cách
mạng làm chỗ dựa cho phong trào
quần chúng, làm nòng cốt cho khởi

nghĩa vũ trang của quần chúng giành
chính quyền cũng như trong xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc sau khi giành
được độc lập là một quan điểm cơ
bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
xây dựng lực lượng cách mạng. 

Sự cai trị của thực dân Pháp ở
Việt Nam được tiến hành bằng bạo
lực, với sự đàn áp khốc liệt những
người yêu nước Việt Nam đứng lên
chống Pháp. Vậy nên, để chống lại
bạo lực của chính quyền thực dân
Pháp, giành lại nền độc lập, cần đến
một cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn
dân. Từ năm 1924, Người đã cho
rằng: “Để có cơ thắng lợi, một cuộc
khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương:
- Phải có tính chất một cuộc khởi
nghĩa quần chúng chứ không phải
một cuộc nổi loạn...”. Từ quan niệm
“cách mệnh là việc chung cả dân
chúng chứ không phải việc một hai
người”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
quan tâm xây dựng lực lượng vũ
trang cách mạng làm chỗ dựa cho
phong trào quần chúng. Đó là xây
dựng các đội “xích vệ” bảo vệ cách
mạng trong các cao trào cách mạng
1930-1931, 1936-1939, tiến tới
thành lập các đội du kích vũ trang.
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Sau Hội nghị Trung ương 8 và
thành lập Mặt trận Việt Minh,
tháng 12/1941 tại Cao Bằng từ các
đội tự vệ cứu quốc, tự vệ chiến đấu
(tổ du kích) được thành lập làm cơ
sở cho đấu tranh ở địa phương,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập
Đội vũ trang Cao Bằng, tự tay soạn
thảo “Mười điều kỷ luật” và những
nguyên tắc cơ bản xây dựng quân
đội. Khi phong trào cách mạng phát
triển, tháng 12/1944, Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra Chỉ thị thành lập “Đội
Việt Nam tuyên truyền giải phóng
quân”. Đó là sự kiện lịch sử quan
trọng, đánh dấu bước khởi đầu
công cuộc xây dựng và phát triển
quân đội cách mạng dưới sự lãnh
đạo của Đảng.

Lực lượng vũ trang được xây dựng
theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh là đội quân công tác, đội quân
chiến đấu, nhấn mạnh nhiệm vụ
tuyên truyền vận động quần chúng.
Ngay việc lấy tên là “Đội Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân”, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ đây
là đội quân công tác, kết hợp nhiệm
vụ tuyên truyền, tổ chức quần chúng
với đấu tranh quân sự, kết hợp làm

chỗ dựa cho quần chúng đấu tranh
chính trị với tác chiến. Trong xây
dựng lực lượng vũ trang, Người nhấn
mạnh quan hệ máu thịt giữa bộ đội
với nhân dân, như “cá với nước”, “bộ
đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân
dân mà chiến đấu”. Sức mạnh của
quân đội, theo Người trước hết là
phẩm chất của người chiến sỹ, từ
nhân tố con người, từ giác ngộ chính
trị của người chiến sỹ, nên yêu cầu
“người trước, súng sau” trong xây
dựng lực lượng vũ trang. 

Với quan điểm xây dựng lực lượng
vũ trang nêu trên, ngay sau khi
thành lập, Đội Việt Nam tuyên
truyền giải phóng quân đã đẩy mạnh
vũ trang tuyên truyền, xây dựng cơ
sở cách mạng, góp phần củng cố và
mở rộng khu căn cứ Cao-Bắc-Lạng,
cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ phong
trào cách mạng quần chúng trong cả
nước, góp phần vào thắng lợi của
Cách mạng áng Tám 1945.
Những năm đầu của cuộc kháng
chiến chống Pháp (1946-1950),
trong hoàn cảnh hoàn toàn tự lực
cánh sinh, dựa vào sức mình để
chống lại đội quân xâm lược Pháp,
quan điểm xây dựng lực lượng vũ
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trang của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
giúp quân đội ta “càng đánh, càng
mạnh”, phát triển từ các trung đoàn
chủ lực lên các đại đoàn chủ lực...
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, lực lượng vũ trang cách mạng
ngày càng lớn mạnh, đủ ba thứ
quân, gồm cả những binh chủng và
vũ khí hiện đại, chiến thắng đội
quân nhà nghề của Mỹ trong 4 chiến
lược chiến tranh, trong chiến tranh
điện tử, chiến tranh khí hậu, quật
ngã pháo đài bay B.52 trên bầu trời
Hà Nội. Ngày này, lực lượng vũ trang
cách mạng dưới sự lãnh đạo của
Đảng đã và đang bảo vệ vững chắc
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ; Đảng, Nhà nước,
Nhân dân, chế độ xã hội; công cuộc
đổi mới, nền văn hóa và môi trường
hòa bình của đất nước... Đó là
những sự kiện nổi bật, minh chứng
cho sự đúng đắn, sáng tạo trong xây
dựng lực lượng vũ trang Việt Nam,
trong xây dựng lực lượng cách mạng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh   

4. Hình thành mặt trận đoàn kết
quốc tế

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, tăng thế và lực cho

cách mạng Việt Nam là quan điểm
nhất quán, ngay từ khi còn hoạt
động ở nước ngoài của Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Từ rất sớm, Người đã có
ý thức sâu sắc về việc đặt cách mạng
Việt Nam là bộ phận của cách mạng
thế giới, khi Người tham gia sáng lập
“Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc
địa” để tập hợp các dân tộc thuộc địa
trên thế giới thành một khối sức
mạnh thống nhất chống chủ nghĩa
thực dân...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm
nhận ra sức mạnh của thời đại mới
sau thắng lợi của Cách mạng áng
Mười Nga năm 1917. Đó là sức
mạnh của giai cấp vô sản thế giới,
trong đó có giai cấp vô sản đã giành
được chính quyền ở một nước lớn là
nước Nga xô viết, của nhân dân lao
động thế giới đấu tranh vì độc lập
dân tộc, hòa bình và tiến bộ xã hội.
Đó là cơ sở để Người tiếp tục khẳng
định cách mạng Việt Nam là một bộ
phận của cách mạng thế giới và trong
sự nghiệp cách mạng của Đảng,
ngoài chủ trương dựa vào sức mạnh
của dân tộc là chủ yếu, phải đồng
thời phải khai thác sức mạnh của
thời đại.
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Tinh thần quốc tế vô sản của Chủ
tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong
khẩu hiệu “bốn phương vô sản đều
là anh em”, là tinh thần đoàn kết của
nhân dân Việt Nam với các dân tộc
bị áp bức, với nhân dân lao động các
nước, với những người tiến bộ trên
thế giới vì hòa bình, công lý và tiến
bộ xã hội. Đó là sự kết hợp chủ
nghĩa quốc tế vô sản với chủ nghĩa
yêu nước chân chính. Với Người,
phải thông qua thắng lợi của cách
mạng mỗi nước mà đóng góp vào
thắng lợi chung của cách mạng thế
giới. Đó là tư tưởng mang tính khoa
học đúng đắn, vừa có tính chất cách
mạng và mang đậm tính nhân văn
sâu sắc. Đó là sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa vấn đề dân tộc và vấn
đề giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với
chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc
lập dân tộc cho mình đồng thời độc
lập cho tất cả các dân tộc.

Trong mối quan hệ giữa sức mạnh
dân tộc và sức mạnh thời đại, Chủ
tịch Hồ Chí Minh coi nguồn lực bên
trong giữ vai trò quan trọng. Người
nêu cao khẩu hiệu “Muốn người ta
giúp cho thì trước hết mình phải tự
giúp lấy mình”; “Một dân tộc không

tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân
tộc khác giúp đỡ thì không xứng
đáng được độc lập”. Muốn tranh thủ
sức mạnh của thời đại phải có đường
lối đúng đắn, phát huy độc lập, tự
chủ, kết hợp chặt chẽ mục tiêu phấn
đấu cho độc lập, thống nhất của dân
tộc mình với mục tiêu của thời đại:
“hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ
và chủ nghĩa xã hội”.

Trong sự nghiệp đấu tranh vì độc
lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc,
ấm no cho đồng bào, dù ở nơi đâu
và trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chủ
tịch Hồ Chí Minh cũng tranh thủ
được sự ủng hộ của bạn bè trên thế
giới, hình thành mặt trận đoàn kết
quốc tế gồm nhân dân và các lực
lượng cách mạng trên thế giới giúp
đỡ cuộc đấu tranh của nhân dân
Việt Nam. Đó là một nhân tố quan
trọng, góp phần làm nên những
thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong
thế kỷ XX như Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã từng khẳng định: “Chính vì
biết kết hợp phong trào cách mạng
nước ta với phong trào cách mạng
của giai cấp công nhân quốc tế và
của các dân tộc bị áp bức mà Đảng
ta đã vượt qua mọi khó khăn đưa
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giai cấp công nhân và nhân dân
nước ta đến những thắng lợi vẻ vang
ngày nay”.

5. Chăm lo những nhân tố có ý
nghĩa quyết định đến sức mạnh của
lực lượng cách mạng

Trước hết, đó là xây dựng Mặt trận
dân tộc thống nhất, phương pháp cơ
bản trong tập hợp lực lượng cách
mạng. Ngay từ rất sớm, lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã
thiết kế, xây dựng, tổ chức, lãnh đạo
và điều hành hoạt động Mặt trận
dân tộc thống nhất. Trong cách
mạng Việt Nam, tổ chức mặt trận
dân tộc thống nhất đã được thành
lập trong cao trào cách mạng đầu
tiên do Đảng lãnh đạo, đỉnh cao là
phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, ngày
18 tháng 11 năm 1930. Tiếp nối là
các hình thức tổ chức Mặt trận dân
tộc thống nhất trong các thời kỳ
được thành lập để tập hợp lực lượng
cách mạng, điển hình nhất là Mặt
trận Việt Minh, thành lập sau khi
Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực
tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Mặt trận Việt Minh được coi là điển
hình của tổ chức mặt trận dân tộc
thống nhất, tập hợp rộng rãi nhất,

đông đảo nhất các tầng lớp nhân
dân, các đảng phái chính trị, các tôn
giáo yêu nước..., thành một một lực
lượng cách mạng hùng mạnh để
chống kẻ thù chính của dân tộc Việt
Nam lúc ấy là thực dân Pháp và phát
xít Nhật. Từ đó đã tạo nên sức mạnh
to lớn để giành thắng lợi vĩ đại trong
Cách mạng áng Tám năm 1945.

Để xây dựng khối đại đoàn kết
toàn dân tộc trong Mặt trận dân tộc
thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh
rất quan tâm đến việc tập hợp lực
lượng trong các giai cấp, tầng lớp
trong xã hội tham gia các đoàn thể
chính trị. Các tổ chức công đoàn,
đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ
nữ, văn nghệ sỹ... đã được thành lập
từ rất sớm, luôn luôn được Người
quan tâm để ngày càng phát triển,
thu hút được đông đảo các tầng lớp
nhân dân tham gia. Là thành viên
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức chính trị - xã hội được thành
lập đã tạo ra sự liên minh chính trị
tự nguyện rộng rãi của tất cả các giai
cấp, tầng lớp, nhóm xã hội trong xã
hội Việt Nam, tạo nên lực lượng
cách mạng to lớn trong các giai đoạn
cách mạng.
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ứ hai là, xây dựng một nhà
nước dân chủ, của dân, do dân, vì
dân dưới sự lãnh đạo của Đảng,
nhân tố quan trọng để phát huy sức
mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Xuất
phát từ vai trò của Nhà nước cách
mạng, trong Chương trình của Việt
Minh Hồ Chí Minh đã trực tiếp đề
cập đến việc thành lập Nhà nước
dân chủ nhân dân khi khởi nghĩa
giành thắng lợi. Ngay sau Cách
mạng áng Tám thành công, Nhà
nước dân chủ nhân dân Việt Nam
ra đời, Hồ Chí Minh đã khẳng định:
“Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu
lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền
hạn đều của dân..., chính quyền từ
xã đến Chính phủ Trung ương đều
do dân cử ra. Nói tóm lại, quyền
hành và lực lượng đều ở nơi dân”4.
Quan điểm nêu trên không chỉ làm
rõ bản chất của Nhà nước, mà
khẳng định quan hệ gắn kết giữa
Nhà nước và nhân dân, cơ sở để tập
hợp lực lượng to lớn trong nhân dân
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là
người thành lập, đứng đầu Nhà
nước dân chủ nhân dân Việt Nam
suốt 24 năm, Hồ Chí Minh luôn
luôn quan tâm xây dựng Nhà nước

dân chủ, cộng hòa Việt Nam làm hạt
nhân lãnh đạo xây dựng lực lượng
cách mạng, tập hợp sức mạnh toàn
dân tộc. 

ứ ba là, trong việc phát huy sức
mạnh toàn dân tộc, Hồ Chí Minh
xác định rất rõ vai trò, trách nhiệm
của Đảng và quan tâm xây dựng
Đảng, người tổ chức và lãnh đạo
cách mạng Việt Nam. Từ rất sớm,
Người đã viết: “Cách mạng trước
hết phải có cái gì? Trước hết phải có
đảng cách mệnh để trong thì vận
động và tổ chức dân chúng, ngoài
thì có liên hệ với dân tộc bị áp bức
và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có
vững, cách mệnh mới thành công,
cũng như người cầm lái có vững
thuyền mới chạy”5. Người khẳng
định “Đảng ta là con nòi của dân
tộc”, và  “... Chính vì Đảng Lao động
Việt Nam là Đảng của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động, cho
nên nó phải là Đảng của dân tộc
Việt Nam”6. 

Trong công tác xây dựng Đảng,
Người đặc biệt quan tâm đến giữ gìn
sự đoàn kết trong Đảng, để từ đó tạo
nên được sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân. Trong Di chúc, Người viết:
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“Đoàn kết là một truyền thống cực
kỳ quý báu của Đảng và của dân ta.
Các đồng chí từ Trung ương đến các
chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết
nhất trí của Đảng như giữ gìn con
người của mắt mình”7.

6. Quan tâm giáo dục thế hệ trẻ,
“bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho
đời sau”

Trong cuộc đời hoạt động cách
mạng của mình, từ rất sớm lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã
nhận thức rõ vai trò của thế hệ trẻ
trong sự nghiệp cách mạng của một
dân tộc. Năm 1925, trong tác phẩm
“Bản án chế độ thực dân Pháp”,
Người viết: “Hỡi Đông Dương đáng
thương hại, ngươi sẽ chết mất nếu
đám thanh niên già cỗi của ngươi
không sớm hồi sinh”8. Người đã
thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách
mạng thanh niên tại Quảng Châu
Trung Quốc, tổ chức đào tạo bồi
dưỡng về lý luận cách mạng cho các
thanh niên Việt Nam yêu nước từ
trong nước sang, sau đó cử về nước
tham gia phong trào “vô sản hóa”, là
nòng cốt trong các phong trào cách
mạng của nông dân, công nhân, học
sinh, trí thức... 

Sinh ra trong một gia đình nho
học, ông ngoại, cha làm nghề dạy
học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm
nhận thức được vai trò của giáo dục
trong xã hội, nhất là trong đào tạo,
bồi dưỡng thế hệ trẻ. Ngay từ cuối
những năm 20, trước khi thành lập
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
tranh thủ được sự giúp đỡ của Quốc
tế cộng sản để gửi một số thanh
niên sang Liên Xô học trường quốc
tế Phương Đông, đào tạo họ thành
những chiến sỹ cộng sản có lý luận,
về nước tham gia các phong trào
cách mạng do Đảng phát động.
Nhận thức rõ vai trò của tri thức đối
với lực lượng cách mạng cũng như
toàn xã hội, khẳng định “một dân
tộc dốt là một dân tộc yếu”, ngay sau
khi giành được chính quyền áng
Tám năm 1945, Người đã chỉ ra
“dốt” là một trong 3 thứ giặc cần
đánh đổ. áng 9 năm 1945, sau khi
đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, với tư
cách là người đứng đầu Chính phủ
lâm thời, Người đã viết thư gửi cho
học sinh nhân ngày khai trường đầu
tiên của nước Việt Nam mới. Trong
thư có đoạn: “Non sông Việt Nam
có trở nên tươi đẹp hay không, dân
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tộc Việt Nam có bước tới đài vinh
quang để sánh vai với các cường
quốc năm châu được hay không,
chính là nhờ một phần lớn ở công
học tập của các em”9. Trong hoàn
cảnh kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ còn rất nhiều khó khăn,
gian khổ, Người vẫn quan tâm đến
giáo dục và yêu cầu ngành giáo dục
phải “i đua hai tốt”: dạy tốt và học
tốt. Trong kháng chiến chống Pháp,
sau khi lập được quan hệ ngoại giao,
Người đã  tranh thủ được sự giúp đỡ
của Liên Xô, Trung Quốc cử được
nhiều thanh niên trẻ đi học ở hai
nước này. Những năm kháng chiến
chống Mỹ, Người chỉ đạo liên tục cử
nhiều học sinh Việt Nam, từ các bậc
học phổ thông đến sau đại học sang
học tập tại Liên Xô, Trung Quốc và
các nước xã hội chủ nghĩa khác.
Những lưu học sinh, nghiên cứu
sinh Việt Nam qua các thời kỳ được
đào tạo ở nước ngoài là lực lượng
quan trọng trong đội ngũ cán bộ
khoa học, kỹ thuật, công nghệ của
Việt Nam và hiện nay là cầu nối hữu
nghị giữa Việt Nam với nhiều nước
trên thế giới.

Sự quan tâm đến đào tạo các thế hệ

cách mạng cho đời sau của Chủ tịch
Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện sự
quan tâm đến ngành giáo dục, mà
còn yêu cầu tất cả các tổ chức đảng,
chính quyền phải thường xuyên quan
tâm, giúp đỡ, giáo dục thanh, thiếu
niên trở thành những người kế tục sự
nghiệp cách mạng của các thế hệ đi
trước. Trong bản Di chúc bất hủ,
Người viết: “ĐOÀN VIÊN VÀ
THANH NIÊN ta nói chung là tốt,
mọi việc đều hăng hái xung phong,
không ngại khó khăn, có chí tiến thủ.
Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo
đức cách mạng cho họ, đào tạo họ
thành những người thừa kế xây dựng
chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa
“chuyên”. Và “bồi dưỡng thế hệ cách
mạng cho đời sau là một việc tất quan
trọng và rất cần thiết”10.
II. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
trong xây dựng lực lượng cách mạng
của Đảng hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây
dựng lực lượng cách mạng có giá trị
lý luận và thực tiễn sâu sắc trong sự
nghiệp cách mạng của Đảng và
nhân dân ta, là một trong những
nguyên nhân mang lại những thắng
lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách
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mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo
của Đảng. Hiện nay, tình hình thế
giới, khu vực đang diễn biến nhanh,
phức tạp, khó lường, với nhiều yếu
tố mới tác động trực tiếp đến sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
của nhân dân ta. Tiếp tục đẩy mạnh
toàn diện công cuộc đổi mới, Đại
hội XIII của Đảng sẽ tổng kết lý luận
và thực tiễn, đề ra các giải pháp tăng
cường xây dựng lực lượng cách
mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh,
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
trong giai đoạn mới. 

Quán triệt sâu sắc và vận dụng
đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh,
giải pháp xây dựng lực lượng cách
mạng trong giai đoạn mới cần tập
trung vào các điểm chính sau đây:

Một là, đề cao chủ nghĩa yêu nước,
tinh thần dân tộc, giá trị văn hóa, sức
mạnh con người Việt Nam.

ực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh
cần đề cao chủ nghĩa yêu nước và
tinh thần dân tộc, coi đó là sức
mạnh tinh thần to lớn để xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí
Minh nhận xét: “đã là người Việt
Nam thì ai cũng ít nhiều có lòng yêu
nước”, và “dân ta có một lòng nồng

nàn yêu nước, đó là truyền thống
quý báu của ta...”. Phát huy chủ nghĩa
yêu nước chân chính để khơi dậy
tinh thần tự cường dân tộc, “niềm
tin và khát vọng phát triển” vươn
lên, đưa đất nước trở thành quốc gia
phát triển trên thế giới, để Việt Nam
“bước lên đài vinh quang, sánh vai
với cường quốc năm châu” như
mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Đảng và Nhà nước thực hiện
nhất quán, rõ ràng quan điểm đặt lợi
ích quốc gia, dân tộc là mục đích tối
thượng để tạo cơ sở xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu
chung “dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh”. Xây
dựng con người và nền văn hoá Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc để văn hoá thực sự trở thành sức
mạnh nội sinh, động lực phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Khơi
dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào
dân tộc, niềm tin, khát vọng phát
triển, tài năng, trí tuệ, phẩm chất của
con người Việt Nam là trung tâm,
mục tiêu và động lực phát triển quan
trọng nhất của đất nước

Hai là, chăm lo bồi dưỡng sức dân,
xây dựng thế trận lòng dân.



Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh,
để phát huy tài lực, sức mạnh toàn
dân cần thực hiện đầy đủ quan điểm
Nhà nước bảo đảm quyền “tự do làm
ăn theo pháp luật”, “khuyến khích
làm giàu cho mình cho đất nước” để
phát triển mạnh mẽ nền kinh tế thị
trường nhiều thành phần, định
hướng lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục
hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa. ực hiện quan điểm phát
triển bền vững, bao trùm, bảo đảm
không ai bị bỏ lại phía sau. Giải quyết
hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã
hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của nhân dân. ực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội trong từng bước
phát triển, từng chính sách xã hội;
xây dựng một xã hội hài hòa, đoàn
kết tương trợ lẫn nhau.

Tăng cường quản lý phát triển xã
hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng
xã hội, tính bền vững trong các
chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã
hội, an ninh xã hội, an ninh con
người, giải quyết hài hoà các quan hệ
xã hội, kiểm soát sự phân hoá giàu -
nghèo, kiểm soát và xử lý kịp thời,
hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung

đột xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn
xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng, hợp pháp của nhân dân. Tập
trung giải quyết nhóm nghèo nhất,
vùng nghèo nhất, thu hẹp khoảng
cách giàu - nghèo giữa các vùng,
miền, dân tộc. Đẩy mạnh đấu tranh
phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm
an toàn giao thông. Trên cơ sở đó để
huy động mọi tiềm lực trong nhân
dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.

Ba là, xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân.

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân
dân gắn bó với nhân dân, trung
thành vô hạn với Tổ quốc và nhân
dân. Xây dựng Quân đội nhân dân
và Công an nhân dân trong sạch,
vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại, làm lực lượng
nòng cốt bảo đảm quốc phòng toàn
dân và an ninh nhân dân, thế trận
lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc, giữ
gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội;
trong đấu tranh, làm thất bại mọi âm
mưu, hành động can thiệp của các
thế lực thù địch vào các công việc nội
bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an
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ninh quốc gia và ổn định chính trị
đất nước. 

Bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội
ngũ cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ
trang có bản lĩnh chính trị, trung với
nước, trung với Đảng, hiếu với dân,
có trình độ nắm bắt, khai thác, làm
chủ khoa học, công  nghệ, vũ khí,
trang bị hiện đại. Chú trọng hiện đại
hóa, “trí tuệ hóa” lực lượng vũ trang.
Tập trung tổ chức xây dựng lực
lượng, vũ khí, trang bị, xây dựng,
phát triển công nghiệp quốc phòng,
công nghiệp an ninh, đi thẳng vào
hiện đại và ứng dụng công nghệ cao,
nghiên cứu sản xuất các trang bị, vũ
khí hiện đại của Việt Nam. Phát triển
nghệ thuật quân sự Việt Nam trong
điều kiện mới, phòng chống chiến
tranh công nghệ cao, chiến tranh
kiểu mới. Xây dựng quân chủng Hải
quân, Phòng không Không quân, lực
lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư
chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có
trang bị vũ khí, phương tiện tiên tiến,
hiện đại. Nâng cao sức mạnh tổng
hợp, sức mạnh chiến đấu, công tác
của lực lượng vũ trang đủ sức bảo vệ
vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo
của Tổ quốc.

Bốn là, nâng cao chất lượng hoạt
động đối ngoại hội nhập quốc tế.

ực hiện nhất quán chính sách
đoàn kết quốc tế, với tinh thần Việt
Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy,
thành viên có trách nhiệm trong
cộng đồng quốc tế và các tổ chức
quốc tế đang tham gia. Chủ động và
tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng
vì lợi ích của dân tộc và đóng góp
vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc
lập dân tộc, tiến bộ trên thế giới.

Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu
quả hoạt động đối ngoại. Bảo đảm
lợi ích của quốc gia - dân tộc trên
cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật
pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có
lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại, giải quyết tốt
mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và
hội nhập quốc tế; giữa hội nhập
quốc tế toàn diện, sâu rộng với việc
nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy
động tiềm năng, đổi mới, hoàn
thiện thể chế trong nước. Nâng cao
năng lực tự chủ, cạnh tranh, khả
năng thích ứng của đất nước, tạo
lập và giữ vững môi trường hoà
bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy
tín quốc tế của đất nước. Xây dựng
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nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích
quốc gia - dân tộc, lấy phục vụ
người dân và doanh nghiệp làm
trung tâm.

Năm là, xây dựng Đảng, hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh vì
đất nước, vì nhân dân.

Để thực hiện giải pháp này, việc
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn
Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ
thống chính trị trong sạch, vững
mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên,
nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến
lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó
mật thiết với nhân dân có ý nghĩa
quan trọng hàng đầu, là những
nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo
đảm sự thành công của công cuộc
đổi mới.

Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội thực sự là liên minh chính trị tự
nguyện của tất cả các giai cấp và
tầng lớp nhân dân trong xã hội,
tham gia giám sát, phản biện xã hội,
xây dựng Đảng và xây dựng chính
quyền nhân dân. Phát triển giai cấp
công nhân cả về số lượng và chất

lượng; nâng cao bản lĩnh, trình độ,
kỹ năng nhằm thích ứng với cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Phát huy vai trò chủ thể của nông
dân trong quá trình phát triển nông
nghiệp, xây dựng nông thôn mới,
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nông nghiệp. Xây dựng đội ngũ
trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất
lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát
triển đất nước trong tình hình mới.
Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn
mạnh về số lượng và chất lượng, có
tinh thần dân tộc, có đạo đức và
trình độ quản trị, kinh doanh giỏi.
Phát huy vai trò của anh niên,
Phụ nữ, Cựu chiến binh trong xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị,
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Tôn trọng và phát huy vai
trò của các tầng lớp nhân dân, các
dân tộc, tôn giáo trong cộng đồng
dân tộc Việt Nam, trong nước và
nước ngoài vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. 

ực hiện tốt, có hiệu quả dân
chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân
chủ cơ sở trên thực tế, theo phương
châm “dân biết, dân bàn, dân làm,
dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ



hưởng”. ực hành và phát huy
rộng rãi vai trò tự quản của nhân
dân; củng cố, nâng cao niềm tin của
nhân dân, tăng cường đồng thuận
xã hội. Đề cao vai trò chủ thể, vị trí
trung tâm của nhân dân trong
chiến lược phát triển đất nước,
trong toàn bộ quá trình xây dựng,
bảo vệ Tổ quốc.

***
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây

dựng lực lượng cách mạng có giá trị

lý luận và thực tiễn to lớn trong hoạt
động lãnh đạo của Đảng và sự
nghiệp của toàn dân tộc tiến hành
công cuộc đổi mới định hướng lên
chủ nghĩa xã hội. Phương pháp đúng
đắn nhất, hiệu quả nhất kỷ niệm
ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
vĩ đại là nghiên cứu, vận dụng thành
công các luận điểm, phương pháp và
kinh nghiệm nêu trên trong xây
dựng lực lượng cách mạng ở Việt
Nam hiện nay n
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1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.3.
2 Hồ Chí Minh: Sđd, t.7, tr.71.
3 Hồ Chí Minh: Sđd, t.8, tr.59.
4 Hồ Chí Minh: Sđd, t.5, tr.598.
5 Hồ Chí Minh: Sđd, t.2, tr.226- 227.
6 Hồ Chí Minh: Sđd, t.6, tr.175.
7, 10 Hồ Chí Minh: Sđd, t.15, tr.622, 622.
8 Hồ Chí Minh: Sđd, t.2, tr.144.
9 Hồ Chí Minh: Sđd, t.4, tr.35.



Hồ Chí Minh là nhà lãnh
đạo kiệt xuất của Đảng
Cộng sản, Nhà nước và

nhân dân Việt Nam. Phong cách
lãnh đạo của Người là sự thống
nhất hữu cơ không thể chia tách
giữa lòng yêu nước vô bờ bến, tình
thương yêu nhân dân, thương yêu
con người vô hạn với mục đích
sống, mục tiêu phấn đấu trước sau
như một là độc lập cho dân tộc, tự
do, hạnh phúc cho nhân dân và bác
ái, bình đẳng cho con người; giữa
một trí tuệ mẫn tiệp, vốn tri thức
uyên thâm, những trải nghiệm
cuộc sống phong phú với tác phong
làm việc dân chủ, sáng suốt, quyết
đoán, thái độ thân thiện, trân trọng
với mỗi số phận, tinh thần đoàn kết
quốc tế cao cả; giữa một tâm hồn
cao thượng, chiều sâu văn hóa ưu

việt, sứ mệnh vĩ đại với lối sống
giản dị, cần kiệm, liêm chính, tác
phong gần gũi, khiêm nhường,
kính già, yêu trẻ. 
1. Lãnh đạo là để đạt được mục đích
độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho
nhân dân, mang lại những giá trị
mới mẻ, tốt đẹp cho xã hội, cho con
người

Mục đích của toàn bộ nhận thức
và hoạt động lãnh đạo của Hồ Chí
Minh, cái làm nên cốt lõi phong
cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, chính
là ở mục đích độc lập cho dân tộc,
hạnh phúc cho nhân dân. Mục đích
ấy gắn bó hữu cơ, nhất quán với
chính mục đích sống, mục đích đấu
tranh trong suốt cuộc đời của
Người. Trả lời các nhà báo nước
ngoài, tháng 1 năm 1946, Hồ Chí
Minh tuyên bố rất rõ ràng, khảng
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khái: “Tôi chỉ có một sự ham muốn,
ham muốn tột bậc, là làm sao cho
nước ta được hoàn toàn độc lập,
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng
bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai
cũng được học hành”1. Nói chuyện
với nhân dân Hà Nội trước khi sang
thăm nước Pháp, Người nói: “Cả
đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn
đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh
phúc của quốc dân... Bất kỳ bao giờ,
bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi
một mục đích, làm cho ích quốc lợi
dân”2. Đó không chỉ là lời nói. Đó
là chất lý tưởng chảy trong huyết
quản, là tâm nguyện nung nấu
trong tâm can, và là chính cuộc đời
của Người - cuộc đời của một vị
thánh, dâng hiến tất cả cho mục
đích cao cả. Vì mục đích lý tưởng
này mà Người quyết chí ra đi, bôn
ba khắp năm châu bốn biển, chịu
bao gian khổ, hiểm nguy, vượt lên
đói rét, tù đày, tìm ra con đường
đúng đắn, học cách tổ chức cuộc
đấu tranh cứu nước, cứu dân. 

Mục đích cứu nước, cứu dân lúc
nào cũng đau đáu trong tim, thôi
thúc Người sống, chiến đấu. Trong
nhà tù Quốc dân đảng Trung Quốc,

Người tự nhủ mình giữ vững tinh
thần để chờ ngày trở về tiếp tục sự
nghiệp lớn chưa thành: “ân thể ở
trong lao/Tinh thần ở ngoài lao/
Muốn nên sự nghiệp lớn/ Tinh
thần càng phải cao”. Giữa núi rừng
Việt Bắc, trong cơn sốt hiểm, một
lần tỉnh dậy sau cơn mê sảng,
Người lại gọi Võ Nguyên Giáp đến
để căn dặn rằng: “Lúc này thời cơ
thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu,
dù phải đốt cháy cả dãy Trường
Sơn, cũng kiên quyết giành cho
được độc lập”3. Đối với Hồ Chí
Minh, Tổ quốc và nhân dân là
những điều tốt đẹp nhất mà Người
đấu tranh và dâng hiến. Đó cũng
chính là chân lý cuộc sống, rất rõ
ràng, dễ hiểu. “Chân lý là cái gì có
lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái
gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của
nhân dân tức là không phải chân lý.
Ra sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ
nhân dân - tức là phục tùng chân
lý”4. Chân lý ấy chi phối và thể hiện
trong tất cả mọi quyết định, mọi
phương pháp, hành vi của hoạt
động lãnh đạo trong thực tiễn của
Người, nhất là trong những thời
điểm khó khăn, phức tạp. 
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Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ,
đảng viên rằng, muốn lãnh đạo cho
đúng thì việc đầu tiên là “phải quyết
định mọi vấn đề một cách cho đúng”,
có nghĩa là phải xác định cho đúng
mục tiêu của công việc, chỉ ra được
cái đích đúng đắn cho mỗi giai
đoạn cách mạng. “Mà muốn thế thì
nhất định phải so sánh kinh
nghiệm của dân chúng”. Có nghĩa
là phải dựa vào nhân dân, lắng nghe
tâm tư nguyện vọng, xem đâu là
mong muốn, lợi ích chính đáng của
nhân dân, những điều ấy có phù
hợp với các điều kiện thực tế và
kinh nghiệm của nhân dân không.
Bởi vì, “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý
nguyện của dân thì ắt thành. Làm
trái ý nguyện của dân thì ắt bại”5.
Đó cũng chính là những điều,
những việc mà chính Người thực
hành mỗi ngày. 

Hồ Chí Minh cống hiến cả cuộc
đời mình cho dân tộc, quên tình
riêng vì nghĩa lớn, quên mình cho
nhân dân. Người là một con người
như bao con người khác, có tình
yêu rộng lớn, cao cả dành cho quê
hương, đất nước, nhân dân, và cũng
có tình yêu tha thiết, thầm kín dành

cho gia đình, người yêu thương.
Câu chuyện mà Sơn Tùng kể lại
trong tác phẩm “Búp sen xanh”, và
còn những câu chuyện nào nữa mà
chính Người chưa kể, tất cả cùng
đến một cái kết cao cả, thiêng liêng
- dứt tình yêu riêng vì tình yêu
chung, tình yêu dân tộc, yêu đất
nước, yêu nhân dân. 

Năm 1946, trong một lần gặp Hồ
Chí Minh, Huỳnh úc Kháng ứng
tác hai câu thơ với ngụ ý hỏi chuyện
riêng tư của Người:

Năm mươi sáu tuổi vẫn chưa già
Cụ ông thấy, Cụ bà không? 
Lúc đó Người chỉ cười không nói

gì. Nhưng trong thời gian đi thăm
nước Pháp, Hồ Chí Minh đã gửi về
riêng cho Huỳnh úc Kháng một
bài thơ: 

Nghĩ rằng ra thơ để trả lời,
Nhớ ơn cụ lắm, cụ Huỳnh ơi, 
Non sông một mối chung nhau

gánh,
Độc lập xong rồi cưới vợ thôi! 6

Nhưng rồi độc lập chưa xong,
hòa bình không thể cứu vãn do sự
ngoan cố của thực dân Pháp, cuộc
kháng chiến 9 năm chống xâm lược
Pháp, can thiệp Mỹ, lại tiếp đến
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miền Nam “Nửa mình còn trong
lửa nước sôi”.  Và, Hồ Chí Minh đã
đi hết cuộc đời mình chỉ với một
tình yêu lớn - tình yêu non sông,
đất nước, chỉ với một gia đình lớn -
gia đình dân tộc, nhân dân.

Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn
mạnh rằng, nhân dân là chủ nhân
của đất nước, của chế độ xã hội, và
đảng viên, cán bộ lãnh đạo là “đầy
tớ” của nhân dân. “Chế độ ta là chế
độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm
chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa
là tất cả các cán bộ, từ Trung ương
đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến
xã, bất kỳ cấp nào và ngành nào -
đều phải là người đầy tớ trung thành
của nhân dân”7. Người nói như thế
và sống đúng như thế, tự giác như
một sự tất yếu là như thế, yêu
thương, trân trọng với mỗi con
người, chia xẻ, hòa đồng không kể
cấp bậc, địa vị xã hội. Nhưng ý nghĩa
còn cao cả hơn, nhân văn hơn, khi
Người thực sự là một đầy tớ suốt đời
phụng sự mục đích độc lập cho dân
tộc, hạnh phúc cho nhân dân! 
2. Lãnh đạo là sự nhìn xa trông rộng,
làm chủ tình hình, đưa ra những
quyết định đúng đắn trong mọi tình

huống, nhất là trong những tình
huống phức tạp, khó khăn

Bình tĩnh, sáng suốt và quyết đoán
là những đặc điểm nổi bật trong
phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh.
Trước khi đi thăm nước Pháp,
người căn dặn cụ Huỳnh úc
Kháng rằng “dĩ bất biến ứng vạn
biến”. Đó là phép quyền biến, thống
nhất nhuần nhuyễn từ nhận thức
đến các quyết định, hành vi lãnh
đạo của Hồ Chí Minh trong thực
tiễn cách mạng.

Hồ Chí Minh tìm thấy ở chủ
nghĩa Mác - Lênin cái “cẩm nang
thần kỳ” cho cách mạng Việt Nam.
Nhưng Người nhận thức rằng,
“Chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ
nam cho hành động, chứ không
phải là kinh thánh”8, vì thế, những
người cộng sản tuyệt nhiên không
tiếp nhận nó như những giáo lý
khô cứng, mà phải biết cụ thể hóa,
vận dụng làm sao cho phù hợp với
hoàn cảnh của đất nước, từng lúc và
từng nơi một cách hợp lý. Kết luận
đó trở thành một phương pháp tư
duy, phương pháp hành động trong
thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt
Nam. Trên cơ sở những nguyên lý
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của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Người
đã vận dụng sáng tạo vào điều kiện
cụ thể của nước ta để giải quyết một
loạt vấn đề xây dựng Đảng, xây
dựng lực lượng cách mạng, vấn đề
dân tộc và giai cấp trong cách
mạng, con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội, v.v.. 

Tại Hội nghị thành lập Đảng,
những nguyên tắc, định hướng
chung của cách mạng Việt Nam
theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã
được xác định, trong đó đường lối
đại đoàn kết toàn dân tộc.“Sách
lược vắn tắt của Đảng” do người
chuẩn bị khẳng định: “Đảng phải
hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí
thức, trung nông, anh niên, Tân
Việt, v.v.. để kéo họ đi vào phe vô
sản giai cấp. Còn đối với bọn phú
nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản
An Nam mà chưa rõ mặt phản cách
mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới
làm cho họ đứng trung lập”9. Tuy
nhiên, chỉ 8 tháng sau, tức là vào
tháng 10-1930, “Án nghị quyết của
Trung ương toàn thể Đại hội nói về
tình hình hiện tại ở Đông Dương
và nhiệm vụ cần kíp của Đảng” đã
phê phán toàn bộ đường lối do Hội

nghị thành lập Đảng đề ra trong đó
coi việc lôi kéo tầng lớp “tiểu, trung
địa chủ” là “sai lầm nguy hiểm”, tôn
chỉ của tổ chức công, nông hội thì
“mất cả ý nghĩa đấu tranh giai cấp”.
Và Án nghị quyết đã tuyên bố:
“ủ tiêu chánh cương sách lược
và Điều lệ cũ của Đảng, lấy kinh
nghiệm trong thời kỳ vừa qua mà
thực hành công việc cho đúng như
Án nghị quyết và ơ chỉ thị của
Q.T.C.S” và “Bỏ tên “Việt Nam
Cộng sản Đảng” mà lấy tên “Đông
Dương Cộng sản Đảng”10. Có thể
nói, đây là một “bước lùi” sách lược
của Đảng do Hồ Chí Minh chủ
trương để thích ứng với yêu cầu
của Quốc tế Cộng sản lúc đó.
Trong thư của Trung ương gửi cho
các cấp đảng bộ” ngày 9-12-1930
cũng xác nhận “Đồng chí ấy (tức
Nguyễn Ái Quốc - TNT) nay đã
nhận rõ những điều sai lầm và
cũng đã đồng ý với T.ư mà sửa đổi
những chỗ sai lầm lúc trước”11.

Tuy nhiên, đường lối đại đoàn kết
toàn dân tộc của Hồ Chí Minh và
Đảng ta không thay đổi, thậm chí
có phần còn mở rộng hơn tùy theo
tình hình cụ thể. Năm 1955, sau khi
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miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng,
Người còn nhấn mạnh: “Bất kỳ ai
mà thật thà tán thành hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù
những người đó trước đây chống
chúng ta, bây giờ chúng ta cũng
thật thà đoàn kết với họ”12. ực tế
đã chỉ ra rằng, tư tưởng đoàn kết
toàn dân tộc chính là sự vận dụng
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào
Việt Nam, một nước thuộc địa, nửa
phong kiến, và chính đó là một yếu
tố góp phần tăng cường sức mạnh
lực lượng cách mạng, một điều kiện
hàng đầu bảo đảm cho những
thắng lợi to lớn trong đấu tranh
cũng như xây dựng đất nước. 

Hồ Chí Minh luôn đưa ra các
quyết định và hành động một cách
quyết đoán. Trong hoàn cảnh Hội
nghị Phôngtennơblô thất bại, tình
thế cách mạng vô cùng phức tạp,
vận mệnh của đất nước đặt trước
thách thức nguy hiểm, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đang có mặt tại Pháp, với
tư cách là thượng khách của Chính
phủ Pháp đã tranh thủ dàn xếp ký
với Chính phủ pháp bản Tạm ước
ngày 14-9-1946. Đây là một quyết
định sáng suốt, quyết đoán, một

sách lược ngoại giao tài tình của
Người. Mặc dù có nhượng bộ cho
phía Pháp một số quyền lợi kinh tế,
văn hóa ở Việt Nam, nhưng Tạm
ước 14-9 đã buộc Chính phủ Pháp
thi hành các quyền tự do, dân chủ
và ngừng bắn ở Nam Bộ, kéo dài
thời gian hòa hoãn, giúp cho nhân
dân ta có thêm thời gian chuẩn bị
sức người, sức của cho cuộc kháng
chiến lâu dài. 

Với mục tiêu cách mạng trước
sau như một không thay đổi, nhưng
để tập hợp lực lượng đoàn kết toàn
dân tộc, chống lại sự xuyên tạc,
chống phá đối với nhà nước công
nông non trẻ, Hồ Chí Minh đã có
những quyết định có ý nghĩa quan
trọng: Mời các đảng chính trị thân
với Pháp, thân đội quân can thiệp
của nước ngoài cùng tham gia
Chính phủ lâm thời; giải tán Đảng
Cộng sản Đông Dương, thành lập
Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác; và
sau đó tại Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ hai, tháng 2-1951, đổi
tên Đảng thành Đảng Lao động
Việt Nam. Đó là những quyết định
thể hiện sách lược thông minh, sáng
suốt, ứng biến kịp thời với điều kiện



lịch sử cụ thể và yêu cầu của cách
mạng của nhà lãnh đạo tài trí Hồ
Chí Minh. Đúng như nhận xét của
Chủ tịch nước Cu Ba Đorticos:
“Cuộc đời của Người là một tấm
gương sáng chói những phẩm chất
cách mạng và nhân văn cao cả nhất.
Hiếm có một nhà lãnh đạo nào mà
trong những giờ phút thử thách lại
tỏ ra sáng suốt, bình tĩnh, gan dạ,
quên mình, kiên nghị và dũng cảm
một cách phi thường như thế”13.
3. Lãnh đạo là thu phục nhân tâm,
xây dựng lực lượng, dựa vào nhân
dân để thực hiện thành công mục
tiêu cách mạng

Một trong những yếu tố quan
trọng hàng đầu để làm nên phong
cách lãnh đạo Hồ Chí Minh chính
là phương pháp công tác - những
năng lực đã góp phần tập hợp lực
lượng, gia cường sức mạnh tổ chức,
động viên, cổ vũ hàng triệu người
vào cuộc đấu tranh, thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
trong mỗi giai đoạncách mạng. 

Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo đặc
biệt coi trọng dân chủ và thực hành
dân chủ. Trong phong cách lãnh
đạo của Người, dân chủ trước hết là

nhận thức đúng, tôn trọng, bảo vệ
và thực hành quyền của người dân
với tư cách là chủ nhân của đất
nước, chủ nhân của chế độ xã hội.
Đối với Người, nhân dân là từ lớn
nhất, đẹp nhất và mạnh mẽ nhất.
Người nhấn mạnh: “Trong bầu trời
không có gì quý bằng nhân dân,
trong thế giới không gì mạnh bằng
lực lượng đoàn kết của nhân dân”14.
Đó là nguồn gốc tất yếu để dẫn tới
kết luận có sức nặng như hòn đá
tảng, cơ sở phương pháp luận chỉ
đạo nhận toàn bộ thức lý luận cũng
như hành động trong thực tiễn: “Ý
dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện
của dân thì ắt thành. Làm trái ý
nguyện của dân thì ắt bại”15. Gần
600 năm trước, khi qua cửa Bạch
Đằng, Nguyễn Trãi đã viết “Phúc
chu thủy, tín dân do thủy” (Lật
thuyền mới biết sức dân là sức
nước); hơn 2.300 năm trước, Tuân
Tử đã nhận ra rằng: “Dân do thủy
dã, thủy năng tải châu, nhi năng
phúc châu” (Sức dân là sức nước,
chở thuyền là nước, lật thuyền cũng
là nước). Khi coi “ý dân là ý trời”,
Người không chỉ nắm bắt được quy
luật của lịch sử, mà còn nhận thức
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quy luật đó ở chiều sâu sắc, ở tầm
rộng lớn hơn. Khi nói về chế độ ta,
Người xác định, “Bao nhiêu lợi ích
đều vì dân/ Bao nhiêu quyền hạn
đều của dân/ Công việc đổi mới,
xây dựng là trách nhiệm của dân/ Sự
nghiệp kháng chiến, kiến quốc là
công việc của dân...”16. Bởi vậy, trách
nhiệm của các cấp chính quyền,
nghĩa vụ của mọi cán bộ, đảng viên
đều là đầy tớ trung thành của nhân
dân. Mọi chính sách hay quyết định
lãnh đạo của Người, từ khâu đề ra
mục tiêu, xây dựng lực lượng, tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ để đạt
được mục tiêu, đến kiểm tra, đánh
giá, bảo đảm hiệu quả thực hiện
mục tiêu, đều phải bắt đầu từ nhân
dân và trở về với nhân dân. Đúng
như Người nói: “Sự lãnh đạo trong
mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt
phải từ trong quần chúng mà ra, trở
lại nơi quần chúng”17.

Tôn trọng nhân dân, tin tưởng ở
sức mạnh của nhân dân, Hồ Chí
Minh là người luôn lắng nghe ý
kiến cán bộ, gần dân, học hỏi từ
nhân dân. Người quan tâm đến
từng số phận người dân, Người cải
trang đi thăm dân trong dịp tết độc

lập đầu tiên, gửi lụa cho người giả
cả, yêu thương chăm sóc các cháu
thiếu niên, nhi đồng. Người làm
mọi việc vì nhân dân, dựa vào nhân
dân. Người nói về kinh nghiệm của
mình, đồng thời cũng là lời khuyên
cho các học viên lớp viết báo
Huỳnh úc Kháng: “Khi viết xong
một bài tự mình phải xem lại ba
bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận.
Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài
người ít văn hóa xem và hỏi họ
những câu nào, chữ nào không
hiểu, thì sửa lại cho dễ hiểu”18. 

Hồ Chí Minh coi ực hành dân
chủ là cái chìa khóa vạn năng của
lãnh đạo, có thể giải quyết mọi khó
khăn trong công tác thực tiễn. Bởi
vì “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba
điều đó rất quan hệ với nhau. Có
dân chủ mới làm cho cán bộ và
quần chúng đề ra sáng kiến. Những
sáng kiến đó được khen ngợi, thì
những người đó càng thêm hăng
hái, và những người khác cũng học
theo. Và trong khi tăng thêm sáng
kiến và hăng hái làm việc, thì
những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự
sửa chữa được nhiều”19. Dân chủ
phải gắn liện với tự do tư tưởng,
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thông qua tự do tư tưởng mà tìm ra
chân lý, nghĩa là tìm ra mục tiêu
đúng, phương pháp hay, cách làm
có hiệu quả. Nhưng khi đã tìm ra
chân lý thì “lúc đó quyền tự do tư
tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng
chân lý”20. Nói cách khác, dân chủ
phải gắn liền với tập trung. Khi đã
tự do tư tưởng, tìm ra được chân lý,
có được quyết định chung rồi thì
phải nghiêm chỉnh phục tùng, thực
hiện cho bằng được. 

Ở Hồ Chí Minh, người lãnh đạo
dân chủ với sự giản dị, khiêm tốn,
cầu thị, gắn bó chặt chẽ, là điều kiện
của nhau. Dân chủ cũng đối lập với
tự kiêu. eo Người, “Tự kiêu nhất
định sẽ đi đến thất bại. Vì kiêu ắt đi
đôi với nịnh. Đã kiêu thì ắt ghét
những người tài giỏi hơn mình. Ưa
những kẻ nịnh hót mình. ân cận
những kẻ vô tài bất lực, nhưng khéo
nịnh hót a dua. Xa cách hoặc dìm
hãm những người có tài có đức hay
bàn ngay nói thẳng. Như thế thì sao
khỏi hỏng việc”21. 

Dân chủ phải gắn bó với kỷ cương,
kỷ luật. Người là một tấm gương về
tinh thần kỷ cương, kỷ luật. Trong
đời thường hay họp hành, đi công

tác, Người rất đều rất đúng giờ.
Người cũng nghiêm khắc phê bình
những cán bộ không làm việc đúng
giờ. Trong kháng chiến chống Pháp,
một vị tướng đến làm việc với
Người nhưng chậm 15 phút do
mưa lũ. Người hỏi: “Chú làm tướng
mà đi chậm 15 phút thì bộ đội của
chú hợp đồng sai đi bao nhiêu?”. Có
lần, Người và đồng bào phải đợi
một đồng chí lãnh đạo cao cấp đến
để bắt đầu cuộc họp. Đồng chí cán
bộ xin lỗi Người vì đến muộn mất
10 phút. Người nói: “Chú tính thế
chưa đúng, 10 phút của chú phải
nhân với 500 người đợi ở đây”.
Người phê bình việc chậm trễ trong
giờ giấc, đồng thời cũng chỉ ra một
bài học rất thực tế, dễ hiểu về tác
hại của khuyết điểm ấy.

Hồ Chí Minh coi trọng phê bình
và tự phê bình, coi đó là một
phương thức cần thiết để giúp cán
bộ, đảng viên tiến bộ, giúp tổ chức
đoàn kết. “Tự phê bình và phê bình
là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp
cho Đảng ta mạnh và ngày càng
thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta
sửa chữa khuyết điểm, phát triển
ưu điểm, tiến bộ không ngừng”22.
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Với Người, sai lầm hay khuyết điểm
là việc không tránh khỏi, “có làm
việc thì có sai lầm”. Vấn đề là không
sợ khuyết điểm, là phê bình thực
thà, thẳng thắn, trong tình thương
yêu đồng chí, đồng đội, để giúp đỡ
nhau tiến bộ, không phải phê bình
để hạ bệ, làm hại lẫn nhau. Sau sai
lầm của Cải cách ruộng đất, dưới sự
chỉ đạo của Hồ Chí Minh, Hội nghị
Trung ương 10 mở rộng Khóa
II (tháng 10/1956), đã nghiêm khắc
kiểm điểm những sai lầm khuyết
điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo của Đảng. Đề cương báo cáo
của Bộ Chính trị chỉ ra rằng, đó là
“những sai lầm rất nghiêm trọng”,
“đã khủng bố tàn khốc những
người nông dân vô tội, đả kích mù
quáng vào đảng viên và cán bộ tốt
của Đảng, chính quyền và đoàn thể
quần chúng”. Nguyên nhân của
những sai lầm đó là do “chính sách
không cụ thể”, “tư tưởng chỉ đạo
phạm tả khuynh, tác phong đại
khái, quan liêu, độc đoán”23. Bộ
Chính trị tự phê bình trước Trung
ương. Trung gửi thư đến toàn thể
đảng viên, nghiêm túc tự phê bình
và tỏ thái độ “rất đau xót khi xét

thấy những sai lầm khuyết điểm
vừa qua, khi nghĩ đến những đồng
chí, đồng bào bị oan uổng”24. ái
độ thành khẩn, nhìn thẳng vào sự
thật, nghiêm khắc tự phê bình của
Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh không những không làm
yếu Đảng, mà còn cho thấy bản lĩnh
chính trị và thái độ trách nhiệm cao
của Đảng trước nhân dân, trước sự
nghiệp cách mạng cao cả.

Để xây dựng lực lượng, thực hiện
thắng lợi mục tiêu cách mạng, Hồ
Chí Minh đặc biệt coi trọng đoàn
kết. Người cho rằng, “Đoàn kết là
một lực lượng vô địch của chúng ta
để khắc phục khó khăn, giành lấy
thắng lợi”25.“Đoàn kết, đoàn kết, đại
đoàn kết; ành công, thành công,
đại thành công”26. Vì sự đoàn kết
tòan dân tộc để thực hiện mục tiêu
độc lập, sau khi giành được chính
quyền về tay nhân dân, Người mời
cựu hoàng bảo đại và Linh mục Lê
Hữu Từ làm cố vấn cho Chính phủ.
Trong Di chúc, Người nhắc nhở
Đảng ta “Các đồng chí từ Trung
ương đến các chi bộ cần phải giữ
gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng
như giữ gìn con người của mắt
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mình”27. Người đã kỳ công kết nối,
chia sẻ để giữ gìn sự đoàn kết trong
phong trào cộng sản. Trước lúc đi
xa, Người vẫn rất đau lòng vì “sự bất
hòa” giữa các đảng anh em. Người
mong muốn rằng “Đảng ta sẽ ra sức
hoạt động, góp phần đắc lực vào
việc khôi phục lại khối đoàn kết
giữa các đảng anh em trên nền tảng
chủ nghĩa Mác - Lê nin và chủ nghĩa
quốc tế vô sản, có lý có tình”28. 
4. Đào tao, rèn luyện, xây dựng và sử
dụng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ
cán bộ trung kiên là yếu tố hàng đầu
bảo đảm thành công của lãnh đạo

Người lãnh đạo không thể đạt
được mục tiêu đặt ra nếu không biết
dùng người, đặc biệt là chọn lọc, đào
tạo, rèn luyện và sử dụng những trợ
thủ gần gũi, những chuyên gia tư
vấn và những người được ủy nhiệm
để thực thi những nhiệm vụ quan
trọng, nắm giữ những đầu mối trọng
yếu của tổ chức. Đó là bộ tham
mưu, những người đóng góp trí
tuệ, tài năng để thực hiện mục tiêu,
cũng là những đại diện để biểu hiện
và lan tỏa hình ảnh, làm tăng thêm
sức thuyết phục của người lãnh đạo.
Kinh nghiệm nhân dân đúc kết

rằng: “thần thiêng nhờ bộ hạ”,
“dụng nhân như dụng mộc”. Hồ
Chí Minh nhận thức rằng: “Cán bộ
là cái gốc của mọi công việc”,
“Muôn việc thành công hoặc thất
bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”29.
Trong chính sách về cán bộ, Người
nhấn mạnh những việc cần phải
chú ý: Hiểu biết rõ cán bộ; Khéo
dùng cán bộ; Cất nhắc cán bộ một
cách cho đúng; Phải phân phối cán
bộ cho đúng; ương yêu cán bộ;
Phê bình cán bộ. Với tư cách một
nhà lãnh đạo, Người là một điển
hình về sự tinh tế và thành công
trong dùng người, dùng cán bộ. 

Trong quá trình cách mạng, Hồ
Chí Minh đã tập hợp, giáo dục, rèn
luyện một đội ngũ cán bộ tài năng,
đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung
thành với sự nghiệp cách mạng,
toàn tâm, toàn ý phụ vụ cho lý
tưởng độc lập dân tộc, hạnh phúc
cho nhân dân. Đó là các thanh
niên, trí thức yêu nước, dưới sự
giáo dục, dìu dắt, rèn luyện trực
tiếp của Người trở thành những
chiến sỹ cách mạng trung kiên, đã
ngã xuốngtrong cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc như: Trần Phú, Lê



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

45SỐ 81 (215) - 2020

Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn
Văn Cừ, Hoàng Văn ụ, Nguyễn
ị Minh Khai, Phùng Chí Kiên,
v.v..; những nhân vật quan trọng
trong đội tham mưu chiến đấu của
cách mạng, những nhà lãnh đạo ưu
tú của Đảng, Nhà nước như:
Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn
Đồng, Võ Nguyên Giáp, Tôn Đức
ắng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn
Lương Bằng, Lê Đức ọ, Phạm
Hùng, v.v..

Đó là những nhân sỹ, trí thức và
những người đã hoạt động trong bộ
máy chính quyền cũ, nghe theo
tiếng gọi yêu nước, tham gia gánh
vác những trọng trách trong chính
quyền nhân dân như: Huỳnh úc
Kháng, Phan Kế Toại, Bùi Bằng
Đoàn, Nguyễn Văn Tố, Võ Liêm
Sơn, Lê ước, Bùi Kỷ, Phan Anh,
Vũ Ðình Hòe, Tạ Quang Bửu,
Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Minh
Giám, Trần Ðăng Khoa, Trương
Ðình Tri, Bồ Xuân Luật, v.v.. Đó là
những trí thức tây học, những
người thành danh tại Pháp, nghe
theo tiếng gọi của cách mạng và bị
thuyết phục bởi Hồ Chí Minh mà tự
nguyện tham gia kháng chiến, kiến

quốc, có những đóng góp to lớn cho
đất nước như: Trần Đại Nghĩa
(Phạm Quang Lễ), Trần Đức ảo,
Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Lê
Văn iêm, Phạm Huy ông,
Hoàng Xuân Nhị, Nguyễn Hy Hiền
(Lê Tâm), Trần Văn Du, v.v..

Huỳnh úc Kháng, một chí sỹ,
nhà chính trị, nhà báo nổi tiếng,
một chiến sỹ tiền bối suýt soát tuổi
đời với cụ Nguyễn Sinh Sắc, là
người vô cùng tôn trọng và khâm
phục tài đức của Hồ Chí Minh.
Hơn 70 tuổi vẫn nhận lời mời của
Hồ Chí Minh tham gia Chính phủ,
làm Bộ trưởng Nội vụ, rồi giữ
Quyền Chủ tịch nước trong thời
gian Người đi thăm Pháp. áng 8-
1941, Phùng Chí Kiên, một cán bộ
được đào tạo bài bản tại Trường
quân sự Hoàng Phố, từng làm đại
đội trưởng Hồng quân công nông
Trung Quốc, tốt nghiệp Trường
Phương Đông Liên Xô, người phụ
trách công tác quân sự của Đảng, bị
địch bắt và giết hại. Hồ Chí Minh
lựa chọn người để gánh vác nhiệm
vụ quân sự thay Phùng Chí Kiên là
Võ Nguyên Giáp, một giáo viên dạy
sử. Và tên tuổi Võ Nguyên Giáp đã
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gắn liền với Điện Biên Phủ và
những chiến thắng quân sự lừng lẫy
địa cầu, trở thành một trong ít vị
tướng nổi tiếng nhất thế giới trong
thế kỷ XX. 

Toàn bộ đội ngũ cán bộ ấy đã nói
lên cái tài, cái khéo trong đào luyện
và dùng người, một yếu tố đặc biệt
quan trọng trong phong cách lãnh
đạoHồ Chí Minh. 
5. Người lãnh đạo là thủ lĩnh, người
chỉ đường dẫn lối, tấm gương sáng
cho cấp dưới và quần chúng nhân
dân noi theo

Chính là văn hóa và lối sống đã là
một phần riêng có, đặc biệt, góp
phần tạo nên sự đặc sắc, sức hút của
phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh.
Chất văn hóa Hồ Chí Minh là kết
tinh từ trí tuệ, tài năng và lý tưởng
sống cao cả. Lối sống Hồ Chí Minh
là biểu hiện sinh động của tình yêu
đất nước, dân tộc, tình yêu con
người vô bờ bến. Văn hóa và lối
sống của Hồ Chí Minh tự nó làm
nên hình ảnh một nhà lãnh đạo kiệt
xuất, có sức hút mãnh liệt của một
vị thánh, một ông tiên giữa đời
thường mà không cần bất cứ sự tô
vẽ nào, bất cứ thủ thuật hỗ trợ nào.

Cuối năm 1923, nhà văn xô-viết
Ôxíp Manđenxtam lần đầu tiên gặp
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
vừa từ Paris đến Mátxcơva, đã viết:
“Trong cử chỉ cao thượng, trong
giọng nói trầm lắng của Nguyễn Ái
Quốc, tôi thấy được ngày mai, thấy
cái viễn cảnh trời yên biển lặng của
tình hữu ái toàn thế giới bao la như
đại dương”; ở người chiến sỹ cách
mạng Việt Nam trẻ tuổi ấy “tỏa ra
một thứ văn hóa, không phải văn
hóa Âu châu, mà có lẽ là một nền
văn hóa của tương lai”30. David
Hamberstam nhà báo Mỹ viết trên
tờ New York Times: “Khác với một
số người mà nhân dân Việt Nam đã
thấy ở các xã hội bị nô dịch, càng
lên cao càng bị tha hóa, nhưng đối
với Cụ Hồ Chí Minh, tính giản dị
của Cụ là một chất liệu có sức
mạnh to lớn. Càng lên cao, Cụ càng
tỏ ra giản dị và trong sạch và luôn
luôn gìn giữ những giá trị Việt Nam
vĩnh cửu: tôn kính người già, yêu
mến thiếu nhi, coi thường tiền bạc,
giàu sang”31. Hai nhận xét về Hồ
Chí Minh, một từ những năm đầu
trên con đường cách mạng, một là
khi Người đã dừng bước trên
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đường đời. Cả hai nhận xét có thể
khác nhau về ngôn từ nhưng hàm
nghĩa chỉ là một - văn hóa Hồ chí
Minh, văn hóa ở tầm cao trí tuệ,
nhân văn, bình dị và hào sảng của
một nhà lãnh đạo kiệt xuất.

Sau 30 năm bôn ba khắp thế giới,
Người vẫn nói tiếng Nghệ, thích ăn
cà dầm mắm, nhớ từng câu dân ca,
ca dao, nhớ từng người bạn thuở
niên thiếu... ủ tướng Phạm Văn
Đồng kể lại rằng: “Trong những
bữa cơm, tiệc trà thân mật giữa
nhân viên cao cấp Chính phủ, Hồ
Chủ tịch vui thú, nói chuyện, làm
thơ, khôi hài”32. Hồ Chí Minh làm
thơ, không chỉ tập thơ “Nhật ký
trong tù” mà còn nhiều thơ chữ
Hán, thơ chữ quốc ngữ, những câu
thơ đột xuất trong các diễn văn, bài
báo, bài nói chuyện. Hồ Chí Minh
viết hàng trăm tiểu phẩm báo chí,
một thể loại châm biếm và nhiều
khi đặc sắc nhờ vào sự hài hước,
tính châm biếm. Khi nói đến các
tướng lĩnh, nhà lãnh đạo các nước
đế quốc, thực dân đem quân xâm
lược nước ta, Người có những cách
gọi tên họ rất hóm và cũng rất châm
biếm: tổng thống Truman là Tu-ma

(tiếng Tày là con chó - TNT), tổng
thống Eisenhower là tổng Ai, Mc
Arther là Mặt-ác-tệ, Mc Namara là
Mặt-nạ-ra-ma, tướng Westmore-
land là Vét-mỡ-lợn... Người “báo
tin mừng cho lính Mỹ” rằng, Mỹ
mới đặt mua của Philippine 40 vạn
cái bao đựng xác để chuyển sang
chiến trường Việt Nam. 

Là một người lãnh đạo tối cao của
Đảng, Nhà nước, nhưng Người rất
giản dị trong lời ăn, tiếng nói, nhiều
khi pha chất khôi hài, hóm hỉnh rất
tài hoa. Vào thăm gia đình cán bộ
văn phòng ở chiến khu Việt Bắc có ba
con gái tên là u ủy, u ảo,
u Vân, Người bảo: “Sao đặt tên
văn chương thế, gọi u Ngô, u
Sắn, u Khoai có hay hơn không!”.
Khi ra về, Người bảo: “Nói vui thế
thôi, chứ những tên Việt Nam ấy rất
đẹp”. Đến thăm Nhà máy cơ khí Gia
Lâm, thấy biển đề tên nhà máy
không có dấu, Người nói vui, “Đây
là: Nhà mày có khỉ già lắm”. Một lần
đến thăm đơn vị bộ đội, thấy tờ báo
tường kẻ dòng chữ “Hô Chu tich
muôn năm!” rất đẹp nhưng không có
dấu, Người nói vui: “Ừ đúng rồi, Bác
đi đường mệt, Hồ Chủ tịch muốn
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nằm”. Người ôn tồn giải thích: “Các
chú viết đẹp nhưng chưa đúng nên
mất đẹp đi đấy, chữ Việt ta rất đẹp,
khi đúng, đủ dấu càng đẹp hơn”. Đó
là một bài học thật sâu sắc, sự phê
bình thật nhẹ nhàng, độ lượng.
Nhưng với kẻ thù, sự hóm hỉnh, hài
hước của Người trở thành một vũ khí
châm biếm sắc xảo. Năm 1946 trên
đường từ Pháp về nước, Đô đốc
Đácgiăngliơ mời Chủ tịch Hồ Chí
Minh ghé thăm quân cảng Cam
Ranh với mục đích diễu võ, giương
oai. Người ngồi giữa, một bên là Đô
đốc hải quân, một bên là thống soái
lục quân. Đácgiăngliơ nói bóng gió:
“ưa ông Chủ tịch, hôm nay ông bị
đóng khung giữa hải quân và lục
quân đó”. Người mỉm cười và nói
chậm rãi: “Đô đốc biết đó, chính bức
họa mới đem lại giá trị cho bộ
khung!”. Câu trả lời như một cử chỉ
ngoại giao lịch sự, cũng là một đòn
đau cho thói kiêu ngạo của một viên
tướng thực dân.

eo lời kể của Phạm Văn Đồng,
người học trò gần gũi của Hồ Chí
Minh, Người sống giản dị đến mức
“khắc khổ, cần lao và tranh đấu”.
Những năm tháng khó khăn, thiếu

đói ở chiến khu, Người cùng anh
em, đồng chí chịu đựng, có rau ăn
rau, có cháo ăn cháo. Biệt đãi duy
nhất là bát nước cơm mà anh nuôi
Lộc mỗi bữa vẫn để dành riêng cho
người. Ngày đầu tiên đến Pháp với
cương vị thượng khách của chính
phủ, bà con việt kiều đến thăm
Người quá đông, phòng khách
không đủ ghế ngồi, Người ngồi
xuống sàn nhà, mời bà con cùng
ngồi quây quần nói chuyện. Người
chỉ có một chiếc áo dạ là chiến lợi
phẩm do bộ đội gửi tặng. Trong
chiến dịch Biên Giới u Đông năm
1950, khi đến thăm thương binh,
Người cởi chiếc ác dạ đang mặc đắp
cho một chiến sỹ bị thương đang bị
rét. Người tự lập hũ gạo nuôi quân,
tiết kiệm gạo để đóng góp nuôi
chiến sỹ ngoài mặt trận. Trong khó
khăn, gian khổ, Người vẫn sống
hạnh phúc, đầy niềm tin và cả chất
lãng mạn. Nhà đạo diễn điện ảnh xô
viết nổi tiếng Rôman Cácmen xúc
động nhớ lại: “Giữa những lùm cây
là ngôi nhà tre của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, trông không khác gì hàng
nghìn ngôi nhà của nông dân Việt
Nam. Nền đất, mái lợp lá cọ, không



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

49SỐ 81 (215) - 2020

có tường, xung quanh là rừng, là
tiếng chim hót, là những tàu cọ kêu
xào xạc, là những thân tre kêu cót
két. “Chủ tịch phủ” - Chủ tịch Hồ
Chí Minh mỉm cười nói về ngôi nhà
của mình”33. 

ời gian sống ở Hà Nội, ngoài
những cuộc tiếp khách, vị Chủ tịch
Chính phủ vẫn ngày hai bữa cùng
ăn chung với anh em nhân viên,
chiến sỹ bảo vệ. Người dành tiền
nhuận bút viết báo để mua nước
ngọt cho các chiến sỹ phòng không
trong những ngày chiến đấu đánh
trả các cuộc không kích của máy
bay Mỹ, v.v.. Đời sống vật chất giản
dị, thanh bạch của Người “càng hòa
hợp với đời sống tâm hồn phong
phú, với những tư tưởng, tình cảm,
những giá trị tinh thần cao đẹp
nhất”. Bởi thế, Phạm Văn Đồng đã
nhận xét với sự trân quý, ngưỡng
mộ tột cùng: “Hồ Chủ tịch là người
Việt Nam, Việt Nam hơn người
Việt Nam nào hết”.

Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ

đại, nhà văn hóa lỗi lạc và Người
cũng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất.
Phong cách lãnh đạo đặc biệt của
Người bắt nguồn từ chính tâm hồn
cao thượng, chiều sâu văn hóa, trí
tuệ mẫn tiệp, lý tưởng nhân văn, sứ
mệnh vĩ đại, lối sống giản dị, cần
kiệm, liêm chính, tác phong gần gũi,
khiêm nhường, kính già, yêu trẻ,
tràn đầy tình thương yêu con người.
Không ai có thể học tập và làm theo
toàn bộ phong cách lãnh đạo của
Người để trở thành một nhà lãnh
đạo Hồ Chí Minh thứ hai. Điều ấy
là không thể, không khoa học và
phi thực tế. Nhưng nói như Trần
Văn Giàu: “Người ta không thể trở
thành một cụ Hồ Chí Minh, nhưng
ở Cụ Hồ mỗi người có thể học một
số điều làm cho mình trở thành tốt
hơn”34. Nếu như mỗi nhà lãnh đạo
có thể học tập được một số điều
trong phong cách lãnh đạo Hồ Chí
Minh, chắc chắn xã hội của chúng
ta sẽ có nhiều thêm những giá trị
mới tốt đẹp! n

1, 2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.187, 272.
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3 Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tổng tập hồi ký (in lần thứ hai), Nxb Quân đội nhân
dân, Hà Nội, 2010, tr.130.
4, 5, 14, 15, 20 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.378, 63, 453, 63, 378.
6 Tất cả những câu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh trong bài viết
này, không có chú thích, đều lấy từ sách “Những mẩu chuyện về tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, 2 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với
Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương xuất
bản năm 2015.
7, 26 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.83-84, 119.
8 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.120.
9, 25 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.3, 177.
10, 11 ĐCSVN: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,
tr.112-113, 238.
12, 22 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.244, 521.
13 Dẫn theo: GS Trần Văn Giàu: Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.296.
16, 18 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.232, 103.
17 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, t.330.
19, 21, 29 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.284, 632, 280.
23, 24 Xem: ĐCSVN: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.17, tr.426-427, 623 .
28 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.613.
30 Dẫn theo: Võ Nguyên Giáp (Chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường
cách mạng Việt Nam (xuất bản lần thứ ba), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003,
tr.295.
31, 34 Dẫn theo: GS Trần Văn Giàu: Hồ Chí Minh vĩ đại một con người, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.354, 332.
32 Xem: Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh - tinh hoa, khí phách của dân tộc, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.28-29.
33 E.Côbêlép: Đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2010,
tr.460-461.
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NHỮNG BÀI HỌC 
TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
CẦN VẬN DỤNG, PHÁT TRIỂN,

THỰC HIỆN TỐT 
TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY

l PgS, TS NguyễN ViếT ThÔNg
Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Năm 2020 - năm kỷ niệm 90
năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam

(3/2/1930-3/2/2020), kỷ niệm 130
năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/5/1890-19/5/2020), năm
diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới
Đại hội XIII của Đảng. Một trong
những vấn đề mà toàn Đảng, toàn
dân ta đang rất quyết tâm là xây
dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là
cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Trong bài viết này, chúng tôi tập
trung đề cập đến những bài học
trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán

bộ và công tác cán bộ cần vận dụng,
thực hiện tốt trong công tác cán bộ
hiện nay.
1. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn
diện vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ
và công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ
Chí Minh

Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng
tạo và phát triển quan điểm chủ
nghĩa Mác-Leenin về cán bộ và công
tác cán bộ, kế thừa truyền thống tốt
đẹp của dân tộc, căn cứ vào thực
tiễn, Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều
luận điểm nổi tiếng về cán bộ và
công tác cán bộ. Trong đó, có luận
điểm rất ngắn gọn, dễ hiểu và rất
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chính xác: “Cán bộ là cái gốc của
mọi công việc”, “Muôn việc thành
công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt
hoặc kém”1.

Trong thực tế, nhận thức và vai trò,
vị trí của cán bộ, công tác cán bộ còn
hạn chế, bất cập. Nghị quyết Trung
ương 7 khóa XII về tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là
cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã
thẳng thắn chỉ rõ: “Nhận thức và ý
thức trách nhiệm của một số cấp ủy,
tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn
vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người
đứng đầu, về cán bộ và công tác cán
bộ chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn
diện”2. Nghị quyết cũng xác định
“Cán bộ là nhân dân tố quyết định sự
thành bại của cách mạng; công tác
cán bộ là khâu “then chốt” của công
tác xây dựng Đảng và hệ thống chính
trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là
cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu, là công việc hệ
trọng của Đảng, phải được tiến hành
thường xuyên, thận trọng, khoa học,
chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây
dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho
phát triển lâu dài, bền vững”3.

2. Vận dụng và thực hiện tốt hơn các
khâu của công tác cán bộ theo tư
tưởng Hồ Chí Minh

eo Hồ Chí Minh, công tác cán
bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng;
muốn có cán bộ tốt, phải chú trọng
công tác cán bộ. Công tác cán bộ
gồm nhiều khâu: tuyển chọn, đào
tạo, huấn luyện, đánh giá, sử dụng và
chính sách cán bộ.

Một là, coi trọng khâu tuyển chọn
cán bộ.

Đây là khâu đầu tiên và rất quan
trọng. eo Hồ Chí Minh “Khâu
chọn giống, nếu giống tốt ắt cây sẽ
tốt”. Hồ Chí Minh đã đưa ra các tiêu
chí để lựa chọn cán bộ:

“a) Những người đã tỏ ra rất trung
thành và hăng hái trong công việc,
trong lúc đấu tranh.

b) Những người liên lạc mật thiết
với dân chúng, hiểu biết việc dân
chúng.

c) Những người có thể phụ trách
giải quyết các vân đề trong những
hoàn cảnh khó khăn. Ai sợ phụ trách
và không có sáng kiến thì không phải
người lãnh đạo. Người lãnh đạo
đúng đắn cần phải: Khi thất bại
không hoang mang, khi thắng lợi



không kiêu ngạo. Khi thi hành các
nghị quyết kiên quyết, gan góc,
không sợ khó khăn.

d) Những người luôn giữ đúng
kỷ luật”4.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
về lựa chọn cán bộ, Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư đã ban hành nhiều văn bản đề
cập đến tiêu chí cán bộ. Mới đây,
ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị khóa
XII đã ban hành Chỉ thị số 35-
CT/TW về đại hội đảng các cấp tiến
tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng đã nêu ra các tiêu
chí để lựa chọn cấp ủy viên các cấp,
trong đó chỉ rõ việc lựa chọn cấp ủy
viên các cấp theo Quy định số 89-
QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ
Chính trị khóa XII về “Khung tiêu
chuẩn chức danh, định hướng khung
tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp”; Quy định số 90-
QĐ/TW ngày 4/8/2017 về “Tiêu chí
chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ
thuộc diện Ban Chấp hành Trung
ương quản lý”.

Chỉ thị số 35-CT/TW nêu rõ:
Việc lựa chọn, giới thiệu nhận sự
cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu

sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy
định số 89-QĐ/TW, Quy định số
90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa
XII. Cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu
chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-
CT/TW để cụ thể hóa cho phù hợp
với đặc điểm, yêu cầu của cấp mình.
Kiên quyết sàng lọc, không để lọt
vào cấp ủy khóa mới những người
bản lĩnh chính trị không vững vàng;
phẩm chất, năng lực, uy tín giảm
sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết,
cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng
không dám bảo vệ, thấy sai không
dám đấu tranh; có biểu hiện suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy
quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực, “lợi ích nhóm”, vi phạm nguyên
tắc tập trung dan chủ, quy chế, quy
định hiện hành của Đảng, Nhà
nước, tiêu chuẩn chính trị và những
điều đảng viên không được làm;
quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó
mật thiết với nhân dân; bản thân
hoặc vợ (chồng), con vi phạm các
quy định của Đảng, chính sách,
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pháp luật của Nhà nước làm ảnh
hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị,
bản thân cán bộ, kết quả thực hiện
nhiệm vụ không cao. Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ 27
biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”. “tự chuyển
hóa”. Ngày 23/9/2019 Bộ Chính trị
khóa XII đã ban hành Quy định số
205-QĐ/TW về kiểm soát quyền
lực trong công tác cán bộ và chống
chạy chức, chạy quyền. Trong đó đã
chỉ rõ sáu hành vi chạy chức, chạy
quyền, tám hành vi bao che, tiếp tay
cho chạy chức, chạy quyền.

Đảng ta cũng ban hành nhiều quy
định về nêu gương của cán bộ: Quy
định số 101-QĐ/TW ngày
07/6/2012 của Ban Bí thư về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt các cấp; Quy định số 55-
QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ
Chính trị về một số việc cần làm
ngay để tăng cường trách nhiệm nêu
gương; Quy định số 08-Qđi/TW
ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành
Trung ương về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên trước

hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương; Quy trình và hồ sơ
nhân sự cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ
2020-2025; v.v..

Như vậy, hệ thống các văn bản liên
quan đến lựa chọn cán bộ đã tương
đối đầy đủ, toàn diện và rõ ràng. Vấn
đề đặt ra là căn cứ vào các quy định,
quy chế, quy trình của Trung ương,
các cấp ủy cần cụ thể cho phù hợp
với cấp mình. Và điều kiện quan
trọng nhất là thực hiện thật tốt
những quy định, quy chế, quy trình
ấy theo phương châm của Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần căn
dặn “nói đi đôi với làm”.

Ban Chấp hành Trung ương khóa
XII ban hành Quy định 214-
QĐ/TW ngày 2/1/2020 về “Khung
tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh
giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư quản lý”. Căn cứ vào những
quy định trên, các cấp ủy tổ chức
đảng cụ thể hóa tiêu chí lựa chọn cán
bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ
trong bối cảnh mới.

Hai là, coi trọng và đổi mới việc
đào tạo, huấn luyện cán bộ.

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

54 SỐ 81 (215) - 2020



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

55SỐ 81 (215) - 2020

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Huấn luyện
cán bộ là công việc gốc của Đảng”5;
“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho
đời sau là một công việc rất quan
trọng và rất cần kíp”6. Huấn luyện
cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ
theo phương châm làm việc gì học
việc nấy; huấn luyện chính trị; huấn
luyện văn hóa, khoa học, kỹ thuật;
huấn luyện toàn diện;... Người chỉ rõ,
huấn luyện phải thiết thực và chu
đáo, nghĩa là phải nắm được nhu cầu
để huấn luyện. Phải xem xét, nghiên
cứu mục đích huấn luyến ai, ai huấn
luyện, huấn luyện như thế nào, phải
kiểm tra ra sao và bài học cần phải
áp dụng là gì v.v.. Người cũng chỉ ra
những khuyết điểm trong huyến
luyện cán bộ, như lý luận và thực tế
không ăn khớp, tư duy chính trị thì
mênh mông mà không thiết thực,
huấn luyện nhiều mà hiệu quả ít, v.v..
Bản thân Người là một mẫu mực
trong huấn luyện, đào tạo cán bộ.
Đảng ta cũng luôn coi trọng đào tạo,
huấn luyện cán bộ. Bên cạnh đó,
“Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
chậm đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ
giữa lý luận và thực tiễn, chưa gắn
với quy hoạch và theo chức năng”7.

Từ đó, Nghị quyết Trung ương 7
khóa XII chỉ rõ: Xây dựng chương
trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ và học tập ngoại ngữ. Gắn
quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy
mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ,
lãnh đạo, quản lý trong hệ thống
chính trị để rèn luyện qua thực tiễn
ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau.

Điều đó đòi hỏi cần phải tiếp tục
coi trọng và đổi mới mạnh mẽ việc
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ba là, đánh giá cán bộ phải khách
quan, có tiêu chí rõ ràng.

Đánh giá cán bộ là việc rất hệ
trọng. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở để
bố trí, sử dụng đúng. Chủ tịch Hồ
Chí Minh chỉ rõ, khi xem xét, đánh
giá cán bộ phải thực sự khách quan,
phải hiểu cán bộ. Đánh giá chính xác
cán bộ là việc khó, phức tạp. Người
căn dặn: “Trong thế giới, cái gì cũng
biến hóa. Tư tưởng của người cũng
biến hóa. Vì vậy cách xem xét cán bộ,
quyết không nên chấp nhất, vì nó
cũng phải biến hóa. í dụ: có người
khi trước theo cách mạng mà nay lại
phản cách mạng. Có người khi trước
không cách mạng mà nay lại tham
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gia cách mạng. ậm chí có người
nay đang theo cách mạng, nhưng sau
này có thể phản cách mạng.

Một người cán bộ khi trước có sai
lầm, không phải vì thế mà sai lầm
mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị
sai lầm, nhưng chắc gì sau này không
phạm sai lầm? Quá khứ, hiện tại và
tương lai của mọi người không phải
luôn giống nhau”8. Người chỉ rõ:
“xem xét cán bộ, không chỉ xem
ngoài mặt mà còn phải xem tính chất
của họ. Không chỉ xem một việc, một
lúc mà phải xem toàn bộ cả lịch sử,
tất cả công việc của họ”9. eo Hồ
Chí Minh, để đánh giá đúng cán bộ,
phải căn cứ theo các tiêu chí và kết
quả thực tiễn công tác của cán bộ.

Đảng ta đã ban hành nhiều văn
bản về đánh giá cán bộ. Bên cạnh kết
quả đạt được, việc đánh giá cán bộ
vẫn là khâu yếu từ nhiều năm nay.
Nghị quyết Trung ương bảy khóa XII
thẳng thắn thừa nhận: Sau hơn 20
năm thực hiện Nghị quyết Trung
ương ba khóa VIII về chiến lược cán
bộ, “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu
yếu, chưa phản ánh đúng thực chất,
chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ
thể, không ít trường hợp còn cảm

tính, nể nang, dễ dãi hoặc định
kiến”10. Từ đó, Nghị quyết xác định:
“Đổi mới công tác đánh giá cán bộ
theo hướng xuyên suốt, lien tục, theo
tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông
qua khảo sát, công khai kết quả và so
sánh với chức danh tương đương;
gắn đánh giá cá nhân với tập thể và
kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa
phương, cơ quan, đơn vị”11. Ngoài
những quy định đã ban hành, như
Quy định số 89-QĐ/TW ngày
4/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII
về “Khung tiêu chuẩn chức danh,
tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp”, Quy định số 90-
QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ
Chính trị khóa XII về “Tiêu chuẩn
chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ
thuộc diện Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản
lý”, Ban Chấp hành Trung ương đã
ban hành Quy định số 214-QĐ/TW
về “Khung tiêu chuẩn chức danh,
tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư quản lý”...
Trong các quy định trên đã xác định
tiêu chí đánh giá cán bộ. Trên cơ sở
bộ khung tiêu chí, cần được cụ thể
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hóa đối với từng loại cán bộ ở các
cấp. Và điều quan trọng hơn là thực
hiện nghiêm các quy định ấy, nhất là
trách nhiệm của người đứng đầu
trong đánh giá cán bộ. 

Bốn là, bố trí, sử dụng cán bộ cho
đúng, cho khéo.

Bố trí, sử dụng cán bộ là một khâu
có ý nghĩa quyết định trong công tác
cán bộ. Hồ Chí Minh có nhiều luận
điểm về bố trí, sử dụng cán bộ, trong
đó có những luận điểm rất ngắn gọn,
rõ ràng, chính xác, dễ nhớ, dễ thực
hiện. Người chỉ rõ phải bố trí “người
nào việc nấy”, “phải bố trí cán bộ một
cách cho đúng”12, “phải khéo dùng
cán bộ”13. Người cũng sớm chỉ ra
những chứng bệnh trong việc bố trí,
sử dụng cán bộ: “Lúc dùng cán bộ,
nhiều người phạm vào những chứng
bệnh sau đây:

1. Ham dùng người bà con, anh
em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc
chắn hơn người ngoài.

2. Ham dùng những kẻ khéo nịnh
hót mình, mà chán ghét những
người chính trực.

3. Ham dùng những người tính
tình hợp với mình, mà tránh những
người tính tình không hợp với mình.

Vì những bênh đó, kết quả những
người kia đã làm bậy, mình cũng cứ
bao dung, che chở, bảo hộ, khiến cho
chúng ngày càng hư hỏng. Đối với
những người chính trực thì bới lông
tìm vết để trả thù. Như thế, cố nhiên
là hỏng cả công việc của Đảng, hỏng
cả đánh giá của người lãnh đạo”14.

Hồ Chí Minh chỉ rõ thế nào là
dùng cán bộ đúng:

“- Mình phải có độ lượng vĩ đại thì
mới có thể đối với cán bộ một cách
chí công vô tư, không có thành kiến,
khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi.

- Phải có tinh thần rộng rãi, mới có
thể gần gũi những người mình
không ưa.

- Phải có tính chịu khó dạy bảo,
mới có thể nâng đỡ những đồng chí
còn kém, giúp cho họ tiến bộ.

- Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn
vu vơ bao vây, mà cách xa cán bộ tốt.

- Phải có thái độ vui vẻ, thâm mật,
các đồng chí mới vui lòng gần gũi
mình”15.

Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu
mực về bố trí, sử dụng cán bộ. Trong
hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 3 khóa VIII về chiến
lược cán bộ, bên cạnh những thành
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tựu đạt được “việc sắp xếp, bố trí,
phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán
bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng
quy trình nhưng chưa đúng người,
đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán
bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện,
trong đó có cả người nhà, người
thân, họ hàng, “cách hiểu” xảy ra ở
một số nơi gây bức xúc trong dư luận
xã hội”16. Từ đó, Nghị  quyết xác định
nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác
ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí, sử
dụng cán bộ: Hoàn thiện các quy
định, quy chế để cấp ủy các cấp có cơ
cấu hợp lý, tinh giảm số lợng và nâng
cao chất lượng, không nhất thiết địa
phương, cơ quan, đơn vị nào cũng
phải có cấp ủy viên. Tiếp tục thực
hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư
tại đại hội đảng bộ các cấp ở những
nơi có điều kiện; thực hiện nghiêm
việc lựa chợn, bầu cử có số dư; ứng
viên trước khi bổ nhiệm phải trình
bày chương trình hành động và cam
kết trách nhiệm thực hiện. Nói
chung, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp
trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp
dưới; trường hợp đặc biệt do cấp ủy
có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Nhân sự không trúng cử cấp ủy cấp

dưới thì không giới thiệu để bầu cấp
ủy cấp trên. Cấp ủy các cấp và người
đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều
kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ,
cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc
thiểu số. Xây dựng chỉ tiêu cơ cấu
phù hợp, nếu chưa bảo đảm chỉ tiêu
cơ cấu thì phải để trống, bổ sung sau;
gắn việc thực hiện chỉ tiêu với trách
nhiệm của cấp ủy và người đứng
đầu. Quy định trách nhiệm của lãnh
đạo và cấp ủy viên các cấp trong việc
tiến cử người có đức, có tài; người
đứng đầu có trách nhiệm đào tạo, bồi
dưỡng, tiến cử người thay thế mình.
Có cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào
tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản
lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng
phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý,
kêt cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ v.v..

Để triển khai các nhiệm vụ, giải
pháp mà trên đòi hỏi, cấp ủy, tổ chức
đảng các cấp phải có quyết tâm cao,
nỗ lực lớn. Phải tiếp tục cụ thể hóa
đối với từng cấp, từng loại cán bộ
theo từng giai đoạn cho phù hợp.

Năm là, làm tốt chính sách cán bộ.
Hồ Chí Minh cho rằng cần có

chính sách cán bộ đúng, phù hợp.
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eo Người để làm tốt chính sách
cán bộ, phải yêu thương cán bộ:
Người căn dặn: “ương yêu là giúp
họ học tập thêm, tiến bộ thêm. Là
giúp họ giải quyết những vấn đề khó
khăn sinh hoạt, ngày thường thì điều
kiện dễ chịu, khi ốm đau được chăm
nom, gia đình họ khỏi thiếu thốn, v.v..

ương yêu là luôn chú ý để công
tác của họ, kiểm soát họ. Hễ thấy
khuyết điểm thì giúp đỡ họ sửa chữa
ngay, để vun trồng cái thói có gan
phụ trách, cả gan làm việc của họ”17.
Đối với những cán bộ phạm sai lầm,
khuyết điểm, Hồ Chí Minh cũng căn
dặn đều có tính nhân văn: “... phải
giải thích rõ ràng, làm cho họ tự
trông thấy, tự nhận rõ sai lầm đó, làm
cho họ vui lòng sửa đổi, chứ không
phải bị cưỡng bức mà sửa đổi”. Hồ
Chí Minh là tấm gương mẫu mực
trong thực hiện chính sách cán bộ
nói riêng và nhân dân ta nói chung.
Người lo từ chuyện tương cà, mắm
muối, bữa ăn, giấc ngủ cho mọi
người dân.

Hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết
Trung ương 3 khóa VIII, bên cạnh
thành tựu đạt được thì “chính sách
cán bộ giữa các cấp, các ngành có

mặt cần thiết thống nhất, chưa đồng
bộ; chính sách tiền lương, nhà ở và
việc xem xét thi đua, khen thưởng
chưa thực sự tạo động lực để cán bộ
toàn tâm, toàn ý với công việc”18. Từ
đó, Nghị quyết Trung ương 7 khóa
XII đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “ực
hiện lộ trình cải cách tiền lương phù
hợp với từng nhóm đối tượng theo
vị trí việc làm, chức danh, chức vụ,
năng suất lao động, hiệu quả công tác
và điều kiện phát triển kinh tế - xã
hội, nguồn lực của đất nước. Xây
dựng chính sách nhà ở theo hướng
Nhà nước thống nhất ban hành cơ
chế, chính sách; địa phương quy
hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công
chức, viên chức mua và thuê mua.
ực hiện nghiêm, đúng đắn, chính
xác chế độ thi đua, khen thưởng”19.

Để thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp trên, yêu cầu cấp ủy, tổ chức
đảng các cấp, nhất là người đứng đầu
phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ
thể để thực hiện phù hợp với từng
loại cán bộ, ở từng cấp, từng ngành.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ
và công tác cán bộ rất bao quát, toàn
diện. Hồ Chí Minh là tấm gương
mẫu mực về cán bộ và công tác cán
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bộ. Tư tưởng và tấm gương của Chủ
tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công
tác cán bộ có tính lý luận và thực tiễn
vô cùng quý giá. Đảng ta đã vận
dụng và thực hiện tư tưởng của Hồ
Chí Minh về cán bộ và công tác cán
bộ. Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương 3 khóa VIII về
chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các
cấp có bước trưởng thành, phát triển
về nhiều mặt, chất lượng ngày càng
được nâng lên, từng bước đáp ứng
yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
“Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát
triển của đội ngũ cán bộ 20 năm qua
là nhân tố then chốt, quyết định làm
nên những thành tựu, có ý nghĩa lịch

sử của công cuộc đổi mới, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. Song, những
khuyết điểm, yếu kém của một bộ
phận không nhỏ cán bộ và những
hạn chế, bất cập trong công tác cán
bộ cũng là một nguyên nhân chủ yếu
làm cho cho đất nước phát triển
không tương xứng với tiềm năng, thế
mạnh và mong muốn của chúng ta,
làm suy giảm niềm tin của nhân dân
đối với Đảng và Nhà nước”20.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ,
nhất là cấp chiến lược có phẩm chất,
năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ
cần tiếp tục vận dụng, phát triển và
thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh
về cán bộ và công tác cán bộ trong
công tác cán bộ hiện nay n

1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011,
tr.309, 315, 309, 317-318, 318, 314, 314, 318-319, 319, 322-323.
2, 3, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 20 ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thức bảy Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018, tr.51, 54, 48, 48, 62-
63, 49 49, 66, 50.
6 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, t.12, tr.622.
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Dịch bệnh Covid-19 là một
đại dịch nguy hại có tác
động to lớn chưa từng có

trong lịch sử nhân loại. ế giới đã
từng chứng kiến những dịch cúm,
dịch tả, thương hàn, lao phổi… giết
hại hàng triệu người, tàn phá nhiều
vùng miền một nước và nhiều nước
trong một khu vực.

Đại dịch Covid-19 có sức tàn phá
và hủy diệt không hề thua kém các
dịch bệnh trước đây với hàng triệu
người mắc bệnh, hàng trăm ngàn
người tử vong, hàng tỉ người phải

cách ly trong hoang mang, lo ngại.
Điều rất khác biệt của đại dịch lần
này chính là sự lan tỏa vô cùng
nhanh chóng, gây tổn thất nặng nề,
nhiều mặt trên toàn thế giới và đặc
biệt, ở những nước giàu mạnh nhất,
tiềm năng và trình độ khám chữa
bệnh cao nhất lại có số người tử vong
nhiều nhất. Quá trình toàn cầu hóa
và hội nhập quốc tế đã đưa Covid-19
theo các đường hàng không, đường
bộ, đường thủy đến tất cả các châu
lục và tàn phá khủng khiếp các nước
lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật

ĐẠI DỊCH COVID-19 
VÀ BẢN LĨNH VIỆT NAM

l gS, TS Vũ VăN hiềN
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

“Chống dịch Covid-19 như chống giặc”. Đó là khẩu hiệu hành động, là
ý chí, sức mạnh và bản lĩnh của Việt Nam. Thật tuyệt vời, đúng vào dịch
chúng ta tưng bừng kỉ niệm 45 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất
đất nước thì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc công bố nước ta
đã đẩy lùi dịch bệnh.
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Bản, Đức, Anh, Pháp, Italia, Ấn Độ.
Covid-19 đã xâm nhập tới hơn 200
nước trên toàn thế giới, tấn công
mạnh mẽ vào các trung tâm kinh tế
- chính trị lớn nhất toàn cầu.

Đại dịch này tác động nhiều mặt
đến toàn thế giới. Toàn bộ hoạt động
đời sống xã hội ở tất cả các nước đều
bị ngừng trệ, đảo lộn và có nơi, có lúc
bị hỗn loạn. Đời sống văn hóa, thể
thao, du lịch, tâm linh đều bị ảnh
hưởng nghiêm trọng. Tâm trạng lo
âu, bất an lan tràn toàn xã hội và đến
với mỗi người.

Kinh tế thế giới đứng trước những
thách thức nghiêm trọng và đang

trên bờ cuộc khủng hoảng mới rất
khó đoán định. Dịch Covid-19 tạo ra
cú sốc cả về nguồn cung (gián đoạn
sản xuất, nghỉ việc, phá sản làm ngắt
và giảm sút các chuỗi cung ứng); làm
tê liệt nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất
kinh doanh; làm suy giảm nhanh
chóng thương mại và đầu tư quốc tế;
làm tăng sự bất ổn và rủi ro về tài
chính; gây khủng hoảng niềm tin và
kì vọng của mọi hoạt động kinh tế.
Đại dịch này trực tiếp gây ra khủng
hoảng kinh tế, khủng hoảng đời sống
xã hội, gia tăng bất ổn toàn cầu.

Trong tình hình toàn thế giới như
vậy, việc phòng, chống đại dịch

Các bác sĩ Việt Nam tận tình chăm sóc y tế cho bệnh nhân Covid-19 _ Ảnh: TTXVN
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Covid-19 ở Việt Nam đã đạt được
những kết quả tốt đẹp. Truyền thông
quốc tế đánh giá, là một nước còn
nghèo, lại gần một trăm triệu dân, hệ
thống y tế còn hạn chế nhưng Việt
Nam đã nổi lên như hình mẫu thành
công chống dịch của toàn thế giới.
Làm nên điều kì diệu này thể hiện
đậm nét bản lĩnh Việt Nam, là ý chí
kiên cường, hành động quyết liệt quả
cảm và sự đồng lòng, chung sức của
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả
nước. Với quyết tâm chính trị cao và
từ kinh nghiệm thành công trong
việc đối phó với dịch SARS năm 2002
và H1N1 năm 2009, Chính phủ Việt
Nam đã có những chủ trương đúng
đắn và giải pháp hữu hiệu để đối phó
với Covid-19 ngay từ tháng 1/2020 –
thời điểm Trung Quốc mới báo cáo
một số ca bệnh ở thành phố Vũ Hán,
tâm dịch đầu tiên ở nước này. Những
giải pháp chính xác, quyết liệt và hiệu
quả đã được Chính phủ đưa ra và
thực thi lập tức, đồng bộ như kiểm
dịch trên diện rộng, truy tìm đến
cùng những nguồn tiếp xúc với mầm
bệnh. “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, là
câu cửa miệng và cũng là hành động
sâu sát, tỉ mỉ của chúng ta trong thời

gian qua. Hạn chế và cấm tất cả các
chuyến bay quốc tế và nội địa. Cách
ly toàn xã hội kể từ ngày 1/4. Hàng
trăm ngàn người đã được đưa vào các
khu vực cách ly tập trung, cách ly tại
các khu vực dân cư, cách ly tại nhà.

Ý Đảng, quyết tâm của Chính phủ
và lòng dân đã hòa quyện thành một
sức mạnh tổng hợp để Việt Nam
chống dịch bệnh. Cả hệ thống chính
trị vào cuộc, Bộ Chính trị có kết luận
và chỉ thị về công tác chống dịch;
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng ra lời kêu gọi, khích lệ
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân;
Chính phủ; ủ tướng Chính phủ,
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 thường xuyên bàn định
đưa ra các quyết định và giải pháp
sáng suốt, đầy trách nhiệm, vừa đảm
bảo cho việc phòng chống dịch bệnh,
vừa quan tâm đến đời sống của tất cả
nhân dân trong điều kiện khó khăn.
Ủy ban ường vụ Quốc hội nhanh
chóng thông qua các quyết sách để
hỗ trợ dân nghèo, bảo đảm cho sản
xuất kinh doanh trong điều kiện
sống chung với dịch bệnh.

Các chiến sĩ áo trắng ngành y
không quản hy sinh, gian khổ, đi



đầu trong phòng chống dịch bệnh.
Tất cả các bệnh nhân nhập các
tuyến viện đã được chăm lo chạy
chữa với sự quan tâm thấu đáo nhất.
Chắc không có nơi nào như ở nước
ta, tất cả mọi thông tin về dịch bệnh
đều được công khai, minh bạch;
từng nguồn nhiễm bệnh đều được
thông báo; các bệnh nhân nặng
được hàng chục chuyên gia y tế
hàng đầu của cả nước thường xuyên
hội chẩn để xử lý tình trạng sức
khỏe cơ thể. Cho đến hôm nay, chưa
có ca tử vong từ dịch bệnh tại Việt
Nam. Để phòng, chống và đẩy lủi
được dịch bệnh phải kể đến sự quả
cảm, tận tâm vì nước, vì dân của lực
lượng quân đội, công an. Cán bộ,
chiến sĩ từ nơi biên cương Tổ quốc
đến các khu cách ly, các địa bàn dân
cư đều không ngại khó khăn, gian
khổ thực hiện trọn vẹn các nhiệm
vụ được giao. Hình ảnh chu đáo hết
lỏng của các anh bộ đội, của các
chiến sĩ công an nơi tuyến đầu
chống dịch làm nức lòng nhân dân
ta và cả bè bạn quốc tế. Trong hoạn
nạn càng thấy được phẩm chất cao
đẹp của nhân dân ta. Từ những nhà
hảo tâm, những doanh nghiệp đến

những người còn nhiều khó khăn
nhưng thương người như thể
thương thân, sẵn sàng chia sẻ và
tương thân, tương ái. Khắp các miền
Nam, Bắc, ngược xuôi, xuất hiện
những trạm tự động phân phát gạo
cho người nghèo, nhiều siêu thị
phục vụ các mặt hàng thiết yếu
không lấy tiền, hàng trăm điểm cung
cấp những xuất ăn miễn phí, hàng
triệu dụng cụ y tế và khẩu trang
được sản xuất và cấp phát cho dân.

Đến nay dịch bệnh Covid-19 đã bị
đẩy lùi một bước quan trọng. Đó là
thắng lợi to lớn nhưng phía trước
vẫn nhiều việc phải làm. Vấn đề đặt
ra hiện nay là vẫn tiếp tục thực thi
nhiều giải pháp thích nghi với đại
dịch và không lơi lỏng công tác
phòng chống dịch, đồng thời thực
hiện các chính sách hữu hiệu về an
sinh xã hội, chăm lo cho đời sống
nhân dân, đặc biệt là người nghèo.
Với bản lĩnh Việt Nam từng hiên
ngang vượt qua mọi thách thức và
chiến thắng mọi kẻ thủ, nhất định
chúng ta sẽ nhanh chóng phục hồi
sản xuất, bình thường hóa các hoạt
động kinh tế - xã hội và bảo đảm cho
sự phát triển mọi mặt của đất nước n
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1. Quan niệm đảng cầm quyền và
đảng lãnh đạo 

a. Quan niệm đảng cầm quyền
Đảng là khái niệm rất rộng - tổ

chức của một nhóm người, một phe
phái có cùng quan điểm, cùng chí
hướng, thực hiện một mục đích.
Khái niệm đảng trong bài viết này là
đảng chính trị - tổ chức đại diện cho
một cộng đồng lớn, một giai cấp, có
tôn chỉ, mục đích thực hiện ý chí và
lợi ích của cộng đồng, của giai cấp.

Ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào mô
hình chế độ chính trị khác nhau mà
ở đó có một hay nhiều đảng cạnh
tranh, đấu tranh với nhau để nắm
quyền lãnh đạo xã hội, thực hiện
mục đích của mỗi đảng. Để thực
hiện được mục đích của mình,,

nhiệm vụ đầu tiên của mỗi đảng
chính trị là phải nắm được chính
quyền (nắm giữ quyền lực nhà
nước) để lãnh đạo nhà nước, triển
khai chủ trương, đường lối chính trị
của đảng.

eo quan niệm phổ biến hiện
nay, đảng cầm quyền là đảng chiến
thắng trong cuộc bầu cử dân chủ và
cạnh tranh giữa nhiều đảng. Đảng
thắng cử đứng ra thành lập chính
quyền, đưa ra chủ trương, đường lối,
chính sách dưới danh nghĩa quyền
lực nhà nước, đại diện cho công dân
cả nước. eo quan niệm này, trên
thế giới có nhiều cách thức và mô
hình cầm quyền, song chủ yếu xoay
quanh 2 mô hình chính: mô hình
Nghị viện và mô hình Tổng thống.

ĐẢNG CầM qUYỀN VÀ ĐẢNG LÃNH ĐẠO; 
QUAN HỆ GIữA PHƯơNG THứC lãNH ĐạO 

Và PHƯơNG THứC CẦM QUYỀN 
CủA ĐảNG CỘNG SảN VIỆT NAM

l gS, TS. NguyễN VăN huyêN
Nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh



Sự cầm quyền của mô hình Nghị
viện: Đảng cầm quyền là đảng
chính trị hoặc liên minh chính trị
chiếm đa số trong nghị viện. Trong
cơ quan lập pháp (quốc hội), đảng
này nắm quyền hành pháp - Chính
phủ (ủ tướng). Sự cầm quyền của
mô hình Tổng thống: Đảng cầm
quyền là đảng của tổng thống -
người đã được nhân dân lựa chọn
(qua cuộc bầu cử tổng thống). Tổng
thống đứng đầu cơ quan hành
pháp. Quyền lực tổng thống do vậy,
ưu trội hơn quyền lực của quốc hội
(lập pháp).

Quá trình  cầm quyền của đảng
cộng sản khác với quá trình cầm
quyền phổ biến nêu trên - do bản
chất và sứ mệnh chính trị đặc thù
của đảng. Tôn chỉ, mục đích, lý
tưởng của đảng cộng sản là đấu
tranh xóa bỏ chế độ tư bản, xây dựng
chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến tới chủ
nghĩa cộng sản -  chế độ tiến bộ nhất
của loài người. Về lý thuyết, đảng
cộng sản có thể giành chính quyền
trong nhà nước tư sản, song trong
thực tế, điều đó là không thể, bởi thể
chế chính trị tư sản chỉ bảo vệ quyền
lợi của giai cấp tư sản, các đảng cộng
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Quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa cũng
chính là quá trình phát triển của Đảng _ Ảnh: TL
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sản không thể bình đẳng với các
chính đảng tư sản. V.I.Lênin đã chỉ
rõ: “Chỉ kẻ ngu ngốc mới nghĩ rằng,
giai cấp vô sản phải giành lấy đa số
trong các cuộc bầu cử dưới sự áp bức
của giai cấp tư sản...rồi mới giành
chính quyền”.

Do tính chất và đặc điểm như vậy,
các đảng cộng sản (Liên Xô, Trung
Quốc, các nước Đông Âu, Cu Ba,
Việt Nam...) đều không thể cầm
quyền bằng các cuộc bầu cử, mà phải
tiến hành các cuộc cách mạng lật đổ
chế độ xã hội cũ, lập ra chính quyền
mới, xây dựng thể chế chính trị với
một nhà nước mới phù hợp với chế
độ chính trị xã hội chủ nghĩa. Nắm
được chính quyền, đảng cầm quyền
bằng cách, đưa ra cương lĩnh và
đường lối chính trị, chiến lược hành
động bảo vệ chính quyền, xây dựng
hệ thống chính trị với trụ cột là nhà
nước, huy động lực lượng toàn xã hội
thực hiện mục đích của đảng và cũng
là của nhân dân.

b. Về mối quan hệ giữa đảng cầm
quyền và đảng lãnh đạo

Với bản chất, nguyên tắc và thực tế
của quá trình giành chính quyền của
các đảng cộng sản nêu trên, sự cầm

quyền và sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam là 2 khái niệm vừa
khác nhau, vừa thống nhất với nhau.

Sự khác nhau giữa đảng lãnh đạo
và đảng cầm quyền: Khái niệm Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, như
trình bày ở trên, rộng hơn khái niệm
Đảng Cộng sản Việt Nam cầm
quyền. Từ khi ra đời, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã mang bản chất lãnh
đạo và thực tế đã thực hiện chức
năng lãnh đạo của mình. Để đạt
được mục đích giải phóng dân tộc,
thực hiện độc lập tự do, đưa đất
nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã tổ chức, xây
dựng lực lượng, lãnh đạo giai cấp
công nhân và các tầng lớp nhân dân,
tuyên truyền tư tưởng cộng sản, giáo
dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tập hợp
quần chúng, làm cuộc cách mạng
giải phóng dân tộc trong điều kiện
Đảng chưa có chính quyền. Mới 15
tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân
làm nên cuộc Cách mạng áng
Tám thần thánh, giành chính quyền
về tay nhân dân.

Rõ ràng, lãnh đạo là thuộc tính,
là sứ mệnh tự thân của Đảng. Nói
đến đảng là nói đến chức năng lãnh
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đạo. Đảng là lực lượng tiên phong,
là hạt nhân của phong trào, của hy
sinh phấn đấu để đạt tới mục đích
của đảng. Là đảng mang lý tưởng
cộng sản chủ nghĩa, tư tưởng khoa
học và cách mạng của chủ nghĩa
Mác - Lênin, đảng ra đời là từ ý
nguyện, lợi ích của nhân dân tiến
bộ, đảng phải mang và thể hiện ý
chí của nhân dân, lãnh đạo nhân
dân thực hiện cho được mục đích
của nhân dân.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam tỏ rõ trong tất cả các
giai đoạn đấu tranh, xây dựng Nhà
nước và thực hiện lợi ích của nhân
dân Việt Nam từ khi giành được
chính quyền, xây dựng chính quyền
mới và sử dụng quyền đó để xây
dựng chế độ chính trị - xã hội mới xã
hội chủ nghĩa. Quá trình phát triển
của cách mạng Việt Nam theo con
đường xã hội chủ nghĩa cũng chính
là quá trình phát triển của Đảng, nó
cũng thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn,
tài tình của Đảng.

Sự thống nhất giữa đảng lãnh đạo
và đảng cầm quyền: Giành được
chính quyền, Đảng Cộng sản Việt
Nam trở thành Đảng cầm quyền

(Hồ Chí Minh). Đó là bối cảnh
thuận lợi mới để Đảng thực hiện vai
trò lãnh đạo của mình. Đảng không
phải hoạt động bí mật với những
điều kiện khó khăn trong việc thực
hiện sứ mệnh của Đảng trước dân
tộc, nhân dân như khi chưa cầm
quyền. Đảng cầm quyền nghĩa là
Đảng có toàn bộ chính quyền, sử
dụng quyền lực nhà nước để lãnh
đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội
thực hiện mục đích của Đảng và của
toàn dân; Đảng nắm toàn bộ chính
quyền bằng sự tổ chức và sử dụng
chính quyền nhà nước để lãnh đạo
toàn xã hội xây dựng chế độ xã hội
mới xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, trong điều kiện đảng cầm
quyền thì đảng cầm quyền và đảng
lãnh đạo là thống nhất với nhau.
Đảng lãnh đạo không chỉ bằng
quyền lực chính trị mà bằng cả
quyền lực nhà nước. Nhà nước lúc
này (trong nghĩa này) trở thành công
cụ chính trị của Đảng. Đảng lãnh
đạo bằng sức mạnh của toàn bộ nhà
nước (pháp quyền xã hội chủ nghĩa).
Đảng vừa lãnh đạo bằng sức mạnh
và lực lượng của Đảng, vừa lãnh đạo
bằng sức mạnh và lực lượng của Nhà
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nước. Nội hàm sự lãnh đạo của Đảng
trong bối cảnh, điều kiện này là rộng
hơn, lớn hơn, mạnh mẽ hơn.

Trong hệ thống chính trị nước ta,
Đảng là chủ thể lãnh đạo, Nhà nước
là trụ cột và thực hiện chức năng
quản lý xã hội. Đảng cầm quyền và
lãnh đạo, có nghĩa là Đảng không
chỉ sử dụng quyền lực chính trị của
đảng để lãnh đạo Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -
xã hội. Điều quan trọng hơn là,
cùng với  sức mạnh quyền lực chính
trị của mình, Đảng sử dụng cả sức
mạnh quyền lực nhà nước (chính
quyền) để lãnh đạo toàn hệ thống
chính trị và toàn xã hội. Ở đây
không thể đồng nhất quyền lực
chính trị của Đảng với quyền lực
chính quyền (của Nhà nước). Song
đảng cầm quyền và lãnh đạo, hay
đảng lãnh đạo trong điều kiện cầm
quyền, trên cơ sở tôn chỉ mục đích
của Đảng, Đảng tổ chức, xây dựng
Nhà nước, đề ra nguyên tắc và cơ
chế vận hành để hoạt động hiệu lực
và hiệu quả, thực hiện đúng mục
đích của Đảng.

Ở các mô hình cầm quyền
phương Tây, khi một đảng đứng lên

cầm quyền, đảng đó hóa thân vào
nhà nước. Trong mô hình của Việt
Nam, đảng không biến thành (hóa
thân vào) Nhà nước. Mà đảng sử
dụng quyền lực nhà nước bằng
cách xây dựng Nhà nước (pháp
quyền xã hội chủ nghĩa) theo đúng
bản chất, ý chí, mục đích của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Điều này thể
hiện tính đặc thù trong phương
thức cầm quyền và phương thức
lãnh đạo của Đảng.
2. Quan hệ giữa phương thức lãnh
đạo và phương thức cầm quyền của
Đảng Cộng sản Việt Nam 

a. Đặc điểm có tính nguyên tắc của
phương thức cầm quyền và phương
thức lãnh đạo của Đảng

Nếu như đặc điểm về bản chất và
mục đích của Đảng Cộng sản Việt
Nam quy định đặc điểm của quá
trình giành quyền lực chính trị, thì
đó cũng là cái tạo nên đặc điểm có
tính nguyên tắc về phương thức
cầm quyền và phương thức lãnh
dạo của Đảng.

Phương thức cầm quyền và lãnh
đạo có tính nguyên tắc của Đảng
Cộng sản Việt Nam là không chấp
nhận đa nguyên chính tri, đa đảng
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đối lập - Đảng Cộng sản Việt Nam
là người duy nhất cầm quyền. Phấn
đấu cho chủ nghĩa cộng sản là mục
tiêu bất di bất dịch của Đảng. Điều
đó, về nguyên tắc, chỉ do Đảng
Cộng sản Việt Nam cầm quyền
(Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa), Đảng không chia sẻ quyền
lực cho bất cứ đảng nào khác.
ành quả của cách mạng xã hội
chủ nghĩa, thành quả xây dựng và
phát triển chế độ chính trị xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là thành quả
của sự hy sinh, phấn đấu của Đảng
Cộng sản Việt Nam và của toàn dân
tộc. Đòi hỏi đa nguyên chính trị, đa
đảng đối lập, để bảo đảm dân chủ
trong cầm quyền và lãnh đạo của
đảng như một số người nêu lên chỉ
là lý luận lừa bịp, muốn thủ tiêu vai
trò duy nhất cầm quyền và lãnh đạo
chính đáng của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Khi đã nắm được quyền
thống trị, V.I. Lênin chỉ rõ: Đảng
nắm quyền đó với ý thức là chỉ một
mình mình nắm.

Khi nói “Đảng ta là Đảng cầm
quyền”, Hồ Chí Minh không chỉ
nhấn mạnh vị thế duy nhất nắm
quyền lực nhà nước, mà còn nhấn

mạnh vị thế lãnh đạo Nhà nước, cả
hệ thống chính trị và xã hội của
Đảng. Đảng cầm quyền trong ý
nghĩa này đã hàm chứa cả Đảng lãnh
đạo. Điều đó không có nghĩa, quyền
lực của Đảng là “siêu quyền lực”,
đứng trên quyền lực nhà nước (như
có người hiểu). Đảng và Nhà nước là
hai chủ thể quyền lực khác nhau
trong một thể chế chính trị - xã hội.
Quyền lực của Đảng là quyền lực của
giai cấp - một lực lượng trong xã hội;
đây là quyền lực chính trị. Quyền lực
nhà nước là quyền lực của nhân dân
- đây là quyền lực tổ chức, phục vụ,
kiến tạo phát triển đất nước. Sự duy
nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản
Việt Nam phải được nhân dân thừa
nhận, lựa chọn và được ghi nhận
trong Hiến pháp (tính chính đáng
chính trị). Đảng cầm quyền bằng
Nhà nước, thông qua hệ thống cơ
quan công quyền, không tự biến
mình thành Nhà nước. Nếu quyền
lực đảng đồng nhất với quyền lực
nhà nước thì xã hội sẽ không còn
dân chủ, mà trở thành độc tài.

Phương thức cầm quyền và lãnh
đạo đó cũng không phải là phương
thức “toàn trị” như có người đã gán
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cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng duy nhất cầm quyền là để giữ
vững mục đích chính trị của Đảng,
của Nhân dân. Đảng không toàn ý
(độc quyền) nắm quyền và “cai trị”,
“cưỡng ép” Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội làm theo ý chí chủ quan của
Đảng. Đảng cầm quyền bằng ý chí
và nguyện vọng của nhân dân (ghi
trong Hiến pháp) và lãnh đạo cả hệ
thống chính trị thực hiện mục đích
của nhân dân và cũng là của Đảng.

b. Phương thức cầm quyền của Đảng
Là chủ thể duy nhất cầm quyền,

Đảng phải chịu trách nhiệm trước
toàn dân về vận mệnh của đất nước.
Để làm tốt sứ mệnh đó, Đảng dùng
quyền lực chính trị của mình, xây
dựng hệ thống chính trị: Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị - xã hội; xác định vị trí, vai trò,
quyền hạn của mình cũng như của
các thành viên trong hệ thống chính
trị. Đảng xây dựng Nhà nước đúng
bản chất, chức năng của nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có bộ
máy, nguyên tắc và cơ chế vận hành
bảo đảm cho việc thực hiện tốt nhất
mục đích của Đảng. Đảng xây dựng

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội sao cho chúng
thực sự là đại diện hiệu lực và giám
sát, phản biện hiệu quả của nhân
dân; đồng thời chúng trở thành
tổng lực tham chính và xây dựng
Đảng, Nhà nước.

Đảng bố trí người của Đảng (một
cách hợp pháp) giữ các vị trí chủ
chốt của   bộ máy nhà nước; đề ra
phương hướng, nguyên tắc tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước,
nắm công tác cán bộ của Nhà nước.
Trên cơ sở đó, Đảng xây dựng cương
lĩnh chính trị, hoạch định đường lối
phát triển đất nước theo đúng mục
tiêu của Đảng. ông qua Nhà
nước, Đảng thể chế hóa chủ trương,
đường lối của Đảng thành Hiến
pháp, pháp luật; lãnh đạo Nhà nước
thực hiện đường lối phát triển đất
nước của Đảng.

Xây dựng thể chế chính trị và gắn
liền với đó là thiết chế chính trị bảo
đảm tính khoa học và tính hợp lý
(phù hợp với các đặc điểm quốc gia,
dân tộc) là yêu cầu và điều kiện tiên
quyết để Đảng cầm quyền - sử dụng
và thực thi quyền lực hiệu lực và
hiệu quả. Phương thức cầm quyền



thành công của Đảng còn là xác
định đúng các mục tiêu chính trị và
lãnh đạo các thành viên của hệ
thống chính trị làm tốt các nhiệm vụ
của mình trong các lĩnh vực chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối
ngoại, an ninh, quốc phòng,...

b. Phương thức lãnh đạo của Đảng:
- Bằng quyền lực của mình, Đảng

chi phối, tác động, chỉ đạo các thành
viên trong hệ thống chính trị, quan
trọng nhất là Nhà nước và bằng Nhà
nước, thực hiện chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng

- Đảng lãnh đạo thông qua cương
lĩnh, chiến lược, chỉ thị, các nghị
quyết của Đảng đối với các tổ chức và
hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ
quốc, các tổ chức chính trị - xã hội,...

- Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế
hóa chủ trương, đường lối, chỉ thị,
nghị quyết của Đảng để cụ thể hóa
thành kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
đưa chúng vào thực tiễn.

- Đảng lãnh đạo Nhà nước thông
qua các cơ quan lãnh đạo của Đảng
từ Trung ương tới địa phương, các
bộ, ban, ngành trong hệ thống
chính trị.

- Đảng đào tạo đảng viên có đủ
phẩm chất, tài năng, có năng lực
tuyên truyền, vận động quần chúng,
giới thiệu người vào các cơ quan
quyền lực   dân cử (Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các cấp) và giữ
những vị trí chủ chốt trong bộ máy
nhà nước.

- Đảng lãnh đạo thông qua công
tác kiểm tra của các tổ chức đảng với
nội dung chủ yếu là kiểm tra các tổ
chức đảng và đảng viên chấp hành
nghị quyết của Đảng.

- Đảng lãnh đạo bằng tính tiên
phong, gương mẫu, từ tư tưởng,
hành động đến đạo đức, lối sống,
nhân cách “công bộc của dân”.

- Lãnh đạo theo tinh thần “dân là
gốc”, dựa vào dân, đoàn kết toàn dân,
phát huy sức mạnh nhân dân đúng
tinh thần của dân, do dân, vì dân,
hiệu quả, thu phục và cuốn hút quần
chúng làm theo Đảng.

- Lãnh đạo một cách dân chủ, trí
tuệ, khoa học, nghệ thuật, văn
minh..., đó là phương thức lãnh đạo
nhạy bén, khéo léo, linh hoạt.
Phương thức lãnh đạo này càng cần
thiết đối với một đảng duy nhất
cầm quyền n
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