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                                                                                                         GV Khoa Xây dựng Đảng  
 
 rải qua hơn 80 năm xây dựng và 

phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam 
luôn khẳng định vị trí tiên phong 

trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam vượt qua những khó khăn, thử thách 
để giành lấy độc lập, tự do, ấm no, hạnh 
phúc. Trong suốt quá trình ấy, tuân theo 
quy luật phát triển chung, Đảng ta luôn tự 
đấu tranh, tự chỉnh đốn nhằm khắc phục 
những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm để xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn 
thành sứ mệnh phục vụ nhân dân, Tổ quốc.  

Lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lúc sinh thời đã thấm nhuần vào bao 
thế hệ đảng viên chân chính:“Mỗi cán bộ, 
đảng viên, mỗi ngày tự kiểm điểm, tự phê 
bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa 
mặt”. Vì vậy, Đảng ta luôn nêu cao tinh 
thần tự phê bình và phê bình, không ngừng 
rút kinh nghiệm, sửa chữa những khuyết 
điểm, phát huy những ưu điểm. Đó cũng 
chính là một trong những nguyên tắc góp 
phần tạo nên sự tồn tại và phát triển của 
Đảng, nhất là đối với một Đảng cầm quyền. 
Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, quán triệt 
và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, từ Đại hội VI đến Đại hội XI của 
Đảng, trong nghị quyết của mỗi nhiệm kỳ 
đều nhấn mạnh đến việc thực hiện nghiêm 
túc và có hiệu quả tự phê bình và phê bình 

để không ngừng xây dựng Đảng ta trong 
sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu trong thời kỳ mới. 

Sau 10 năm đi lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, nhiều 
mục tiêu kinh tế - xã hội không thực hiện 
được do những nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, nền kinh tế nước ta rơi vào khủng 
hoảng, trì trệ, đời sống nhân dân gặp nhiều 
khó khăn. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI (12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới 
với tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội đã 
nghiêm túc nhìn nhận những sai lầm, 
khuyết điểm, quyết tâm đổi mới toàn diện 
trên mọi lĩnh vực, trọng tâm là đổi mới 
chính sách kinh tế, xóa bỏ cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu bao cấp; quyết tâm đổi 
mới công tác lãnh đạo, dân chủ hóa sinh 
hoạt chính trị của Đảng. Đại hội VI là mốc 
son lịch sử quan trọng trong quá trình phát 
triển cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, thể hiện bản lĩnh chính trị của 
Đảng trước vận mệnh của dân tộc. Thực tế 
đấu tranh cách mạng đã chứng minh Đảng 
ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích 
của nhân dân, vận mệnh của nhân dân chính 
là vận mệnh của Đảng và sự ổn định của 
nhân dân, của đất nước có liên quan trực 
tiếp đến sự tồn vong của Đảng. Xuất phát từ 
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 nhận thức đúng đắn đó Đảng ta đã nghiêm 

túc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê 
bình trong Đảng, tự chỉnh đốn, đổi mới và 
sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm để 
thực sự xứng đáng với trọng trách mà nhân 
dân giao phó.  

Cần phải khẳng định rằng Đại hội VI 
của Đảng đã thực sự tạo một bước đột phá 
trong tư duy của Đảng ta mà trước hết là tư 
duy nghiêm túc tự phê bình và phê bình của 
Đảng. Đường lối đổi mới đúng đắn do Đại 
hội VI khởi xướng, lãnh đạo và được kiểm 
nghiệm qua thực tiễn gần 30 năm thực hiện 
sự nghiệp đổi mới đã chứng minh sự đúng 
đắn và cần thiết của tư duy nghiêm túc tự 
phê bình và phê bình của Đảng. Nhận thức 
ấy ngày càng được bổ sung, phát triển qua 
các kỳ Đại hội của Đảng, thực sự góp phần 
xây dựng Đảng ta vững mạnh, đủ năng lực 
lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách 
mạng mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đất nước ổn định, kinh tế - xã hội 
phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng, thực tế đó đòi hỏi Đảng ta phải 
thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới và 
nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Nhận 
thức rõ những vấn đề có tác động đối với 
uy tín, hình ảnh, năng lực của Đảng trong 
bối cảnh hiện nay, tại Hội nghị lần thứ 4 
khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 12-
NQ/TW “Về một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”. Thông qua Nghị 
quyết, Đảng thể hiện quyết tâm kiên quyết 
đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống 
của một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là 
cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, 
củng cố niềm tin của đảng viên, của nhân 
dân đối với Đảng. Tại Hội nghị này, vấn đề 
phê bình và tự phê bình tiếp tục được nhấn 
mạnh và trở thành một đợt sinh hoạt sâu 

rộng ở khắp các cấp, các ngành từ Trung 
ương đến cơ sở. Với tinh thần tự phê bình 
và phê bình nghiêm túc, cầu thị, tinh thần 
xây dựng đoàn kết trong và ngoài Đảng nên 
đã tạo ra bước chuyển biến căn bản trong 
công tác xây dựng đảng. 

Sau một thời gian triển khai và thực 
hiện Nghị quyết nêu trên, tại Hội nghị lần 
thứ 6 (khóa XI/ 10-2012) đã báo cáo về kết 
quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập 
thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
khoá XI. Thông báo của Hội nghị cũng đã 
nêu rõ: “Qua việc kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình lần này, các đồng chí Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư càng có điều kiện hiểu biết, 
học hỏi lẫn nhau để nâng cao năng lực lãnh 
đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm 
việc, nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn 
đạo đức, lối sống. Quá trình kiểm điểm của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có tác dụng nêu 
gương cho cấp dưới. Cách làm, kinh 
nghiệm chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có tác động 
lan toả, định hướng, góp phần quan trọng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc 
chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở cấp tỉnh 
và tương đương nói riêng, trong toàn Đảng 
nói chung, được dư luận đánh giá tốt”1.  

Những vấn đề cấp bách mà Nghị 
quyết TW 4 nêu ra đã đánh giá đúng tình 
hình, đã nhìn thẳng vào sự thật và thể hiện 
quyết tâm chính trị là xây dựng Đảng ta 
trong sạch, vững mạnh, lấy lại niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, tiếp tục thúc đẩy 
công cuộc đổi mới đưa đất nước ngày càng 
phát triển. 

Như vậy, không chỉ trong thời kỳ đất 
nước có chiến tranh mà ngay cả trong thời 
kỳ đổi mới, mỗi một kỳ Đại hội là một dịp 
Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh nêu cao tinh 
                                         
1 www:http:// baodientu.chinhphu.vn   
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 thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng 

sự thật, tự nhắc nhở, chấn chỉnh để vươn 
lên bám sát tình hình đất nước, đảm bảo đủ 
sức lãnh đạo và vươn lên ngang tầm với 
thời đại. Qua đó Đảng ta đã rút ra nhiều bài 
học to lớn như: bài học về xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, lý luận chính 
trị, về tổ chức cán bộ và tự phê bình, phê 
bình làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh; 
bài học về không ngừng đổi mới phương 
thức lãnh đạo chống những nguy cơ của 
Đảng cầm quyền; bài học về tinh thần đại 
đoàn kết, đoàn kết thống nhất trong Đảng, 
trong nhân dân, không ngừng tu dưỡng đạo 
đức và phát huy tinh thần tự giác của người 
đảng viên… Trong những bài học ấy, bài 
học tự phê bình và phê bình là một trong 
những bài học quan trọng nhất đã góp phần 
tạo nên những thành công của sự nghiệp đổi 
mới đất nước.  

Cũng chính vì lẽ đó, mỗi tổ chức, 
mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, trung 
thực, đánh giá cho thật khách quan. Tập 
trung kiểm điểm trách nhiệm đối với công 
việc, đối với đơn vị; phẩm chất cá nhân của 
mình về các mặt nhận thức, tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ 
luật, quan hệ với quần chúng... để thấy rõ 
ưu điểm mà phát huy, nhận ra khuyết điểm 
mà sửa chữa, coi trọng sự giáo dục, sự giúp 
đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, 
học tập lẫn nhau. Những trường hợp sai 
phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, 
không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không 
tiếp thu thì phải xử lý thích đáng. 

Tự phê bình và phê bình không 
những là văn hóa chính trị, là quy luật phát 
triển của Đảng mà còn là thước đo trình độ 
sinh hoạt dân chủ trong Đảng, là sợi dây 
gắn kết, ràng buộc khăng khít giữa đảng 

viên với nhau, giữa đảng viên với tổ chức 
đảng, và giữa Đảng với nhân dân. Thực 
hiện tự phê bình và phê bình chính là để 
giải quyết những mặt đối lập, những khuyết 
điểm trong nội bộ Đảng, để tăng cường bản 
chất giai cấp công nhân, bản chất cách 
mạng của đảng chân chính. Bên cạnh đó, 
cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám 
sát, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời 
những tổ chức đảng, đảng viên không thực 
hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tự 
phê bình và phê bình, nhất là những người 
thành kiến, trù dập người phê bình; phải có 
biện pháp bảo vệ người phê bình dũng cảm 
đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đồng 
thời buộc người có khuyết điểm, bị phê 
bình phải sửa chữa khuyết điểm. 

Có thể nói rằng, đối với từng tổ chức 
cơ sở đảng nói chung và Đảng bộ Trường 
chính trị Lê Duẩn nói riêng, tự phê bình và 
phê bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ 
gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao 
uy tín của Đảng. Thành thật với mình, 
thành thật với người, đó chính là nhân cách, 
là hành vi cao thượng, là trách nhiệm của 
mỗi cá nhân cũng như của đội ngũ cán bộ, 
giảng viên. Đặc biệt việc thực hiện tốt công 
tác tự phê bình và phê bình sẽ là cơ sở, là 
yếu tố góp phần để cấp ủy Đảng thực hiện 
thắng lợi nghị quyết mà Đại hội Đảng các 
cấp đã đề ra và đó cũng là tiền đề để cấp ủy 
tiếp tục phát huy dân chủ, khơi dậy trí tuệ 
của từng cán bộ, giảng viên góp phần thực 
hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường trong giai 
đoạn hiện nay. 

 
 


