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ỷ niệm 45 năm Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là dịp để tất cả 
chúng ta đọc lại những dòng chữ 

tâm huyết của Người dành cho đồng bào 
cán bộ và chiến sĩ cả nước trước lúc Người 
đi xa. Bản Di chúc là một di sản tinh thần 
vô giá để mỗi cán bộ, đảng viên soi mình 
vào đó, tự nhìn lại mình, hoàn thiện mình. 
Một bản di chúc ngắn gọn, súc tích và càng 
đọc, càng suy ngẫm chúng ta càng  thấy Di 
chúc của Bác có tầm nhìn xuyên suốt cả 
một chiều dài lịch sử, chứa đựng trong đó 
mối quan tâm vô cùng sâu sắc của Người 
với sự nghiệp xây dựng và giữ gìn mối 
đoàn kết trong Đảng vì theo Người: “Đảng 
ta là đảng cầm quyền”. 
       Bản Di chúc của  Chủ tịch Hồ Chí 
Minh được thai nghén từ năm 1960 và được 
Người  đặt bút viết vào ngày 10 tháng 5 
năm 1965, được chỉnh sửa và bổ sung đến 
tháng 5 năm 1969 mới xong. Hàng năm, 
vào dịp sinh nhật mình, bắt đầu từ sáng 
ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, mỗi 
ngày một giờ đồng hồ, Người chọn giờ đẹp 
nhất từ 9 giờ đến 10 giờ sáng để suy nghĩ, 
chỉnh sửa bản Di chúc. 
      Trong những trang Di chúc, có thể 
thấy một vấn đề Bác đặc biệt quan tâm là 
công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng: “Theo 
ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh 
đốn lại đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi 

đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn 
nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm 
toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như 
vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn 
mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi.”   
     Có thể thấy điều Bác Hồ nhấn mạnh 
về việc chỉnh đốn lại đảng là “việc cần phải 
làm trước tiên”. Vì sao phải làm việc đó 
trước tiên? Vì: “Đảng ta là đảng cầm 
quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực 
sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải 
giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng 
đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân”. Chỉnh đốn 
đảng theo nghĩa thực của nó là chỉnh đốn 
trước hết và ngay trong công tác cán bộ, 
đặc biệt là phải chống tham nhũng. Thời 
gian qua, chúng ta đã có các đợt vận động, 
các nghị quyết và đã đạt được thành tựu 
nhất định. Song để công cuộc này thực sự 
triệt để, quyết liệt thì còn cần những biện 
pháp hữu hiệu hơn nữa.  
      Rõ ràng Người đã nhìn thấy rất rõ vai 
trò quan trọng và quyết định của Đảng lãnh 
đạo với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất 
nước. Và dân tộc chỉ tự cường, đất nước chỉ 
hùng mạnh nếu chúng ta có được đội ngũ 
đảng viên của đảng cầm quyền thật sự toàn 
tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Mong mỏi 
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 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, 

với cán bộ, đảng viên cũng chính là mong 
mỏi của toàn dân trong tình hình hiện nay 
khi mà sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, thoái hóa biến chất của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên đang trở thành vấn 
đề nhức nhối và ngày càng nghiêm trọng. 
Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ sở 
vững chắc đảm bảo cho sự lãnh đạo của 
Đảng chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quan tâm nhất: “Đoàn kết là một 
truyền thống cự kỳ quý báu của Đảng và 
của nhân dân ta. Các đồng chí từ trung 
ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự 
đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình”.  Điều dặn dò của 
Người trong bản Di chúc thiêng liêng trong 
suốt 45 năm qua đã được các thế hệ đảng 
viên nỗ lực noi theo. Tuy nhiên, trước sự 
thay đổi của tình hình nhiệm vụ cách mạng, 
đặc biệt trước những khó khăn, thách thức 
do công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập đặt 
ra, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên thoái hóa biến chất, đi ngược lại quan 
điểm, đường lối của Đảng. Một số tổ chức 
cơ sỏ đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội 
bộ; một số cán bộ chủ chốt nhiễm chủ nghĩa 
cá nhân, tư tưởng cục bộ, gia trưởng, độc 
đoán chuyên quyền, kèn cựa địa vị, xem 
thường tổ chức, tập thể. Trong sinh hoạt 
đảng ở một số chi bộ cơ sở tính đảng, tính 
chiến đấu thấp; còn buông lỏng nguyên tắc 
tập trung dân chủ; buông lỏng kỷ luật kỷ 
cương; đấu tranh phê bình, tự phê bình 
kém, tình trạng ngại va chạm, né tránh, 
trong sinh hoạt không dám nói thẳng lại hay 
“Bình phẩm ngoài lề” diễn ra khá phổ 

biến, vẫn còn đó tình trạng trong Đảng còn 
hình thức chiếu lệ, chỉ phê bình mà không 
tự phê bình. Ngược lại có nơi chỉ tự phê 
bình mà không dám phê bình. Phê bình mà 
không sửa, có thái độ nể nang, né tránh, 
không kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán 
cái sai. Có hiện tượng trấn áp trù dập người 
phê bình, cũng như lợi dụng phê bình để đã 
kích cá nhân gây rối nội bộ…                 
        Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá một 
cách khách quan, hiện nay trong Đảng còn 
rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã 
đánh giá: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng 
yêu cầu của tình hình mới”(1); “Dân chủ 
trong Đảng và trong xã hội còn bị vi 
phạm”(2); “Thoái hóa, biến chất về chính 
trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân 
dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài 
chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”(3); “cuộc 
vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê 
bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ chức 
đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra”(4)   
       Trong Báo cáo chính trị trình bày tại  
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, phần 
B nói về hạn chế, khuyết điểm, tại mục 6 về 
công tác xây dựng Đảng đã thẳng thắn nhìn 
nhận :“Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng chưa 
làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật đảng, chất lượng và hiệu quả 
kiểm tra, giám sát chưa cao; chưa coi trọng 
việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, 
chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành 
Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng 
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 ngừa tiêu cực và phát huy nhân tố tích cực. 

Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên 
và tổ chức đảng chậm được phát hiện. Tình 
trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái 
đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến 
trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ 
luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không 
nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp 
uỷ chưa tốt ”.(5)  
     Từ thực trạng đó trong Đảng, cho 
thấy những vấn đề khái quát lý luận về xây 
dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và tính 
thời sự. Những vấn đề về xây dựng Đảng 
của một đảng cầm quyền mà Hồ Chí Minh 
viết trong Di chúc là những điều Người 
chiêm nghiệm, suy ngẫm từ lý luận và nhất 
là từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng. 

Thực hiện Di chúc của Bác về xây 
dựng chỉnh đốn Đảng, những năm qua, 
Đảng bộ  trường Chính trị Lê Duẩn đã chỉ 
đạo các chi bộ  thực hiện tốt việc đoàn kết 
trong Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, 
vững mạnh, chống suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống trong mỗi đảng 
viên gắn với việc học tập và làm theo tấm 
gương Hồ Chí Minh. Trong suốt nhiều 
năm, các chi bộ trong Đảng bộ đã tăng 
cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững 
mối đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ 
trong Đảng, chú trọng đến những vấn đề 
trọng tâm, nhiệm vụ chính trị của mỗi chi 
bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
nhà trường. Việc thực hiện Di chúc của Bác 
còn được Đảng bộ Nhà trường triển khai 
theo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”, chú trọng đến vấn đề 
phê bình và tự phê bình, tinh thần này được 

thực hiện từ Bí thư Đảng ủy đến Ban chấp 
hành Đảng bộ và mỗi đảng viên của các chi 
bộ, đế từ đó mỗi đảng viên nhận ra điểm 
mạnh để phát huy, điểm yếu để khắc phục, 
hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên 
mà Đảng giao phó. Tuy nhiên, trong đảng 
bộ vẫn còn tình trạng “ Bằng mặt không 
bằng lòng” giữa một số đảng viên, việc phê 
bình và tự phê bình nhiều khi còn nể nang, 
mang tính hình thức… Điều này đã làm ảnh 
hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong 
Đảng, mà theo Bác thì “Đoàn kết là truyền 
thống cực kỳ quý báu vủa Đảng ta”, muốn 
vậy phải thực hành dân chủ rôṇg raĩ trong 
Đảng, phải thường xuyên và nghiêm chı̉nh 
tư ̣ phê bı̀nh và phê bıǹh. Đây là một mục 
tiêu vô cùng quan trọng để Đảng bộ Trường 
chính trị Lê Duẩn không ngừng lớn mạnh. 

45 năm thực hiện Di chúc của Bác, 
nhìn lại công tác xây dựng Đảng, những 
chặng đường phát triển của đất nước, chúng 
ta thấm thía hơn những lời căn dặn sâu sắc 
của Người. Đảng bộ trường Chính trị Lê 
Duẩn đã, đang và sẽ góp phần xây dựng 
Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, 
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của đảng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc 
vận động học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán 
bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Nhà 
trường thành một khối đoàn kết và thống 
nhất, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị mà Đảng giao phó, xây dựng Nhà trường 
ngày càng phát triển toàn diện về mọi mặt. 
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