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rong quá trình lãnh đạo cách mạng 
Việt nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 
biệt coi trọng việc xây dựng và giữ 

gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng 
nhằm làm cho Đảng thành một khối vững 
chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có 
năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến 
đấu cao, thật sự là đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và của 
dân tộc, là hạt nhân lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, đoàn kết phấn đấu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.  
          Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 
“Trước hết nói về Đảng, nhờ có đoàn kết 
chặt chẽ một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, 
phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho 
nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã 
đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân 
hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác”(1).  
         Cách đây 44 năm lời Bác Hồ dặn 
trước lúc đi xa, đến hôm nay đối với toàn 
Đảng, từng tổ chức đảng và đối mỗi cán bộ, 
đảng viên vẫn có giá trị to lớn, có ý nghĩa 
cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc: "Đoàn 
kết là truyền thống cực kỳ quý báu của 
Đảng và của dân tộc 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 ngươi của mắt mình”(2). 
         Chi bộ Liên Khoa thuộc Đảng bộ 
Trường Chính trị Lê Duẩn và mỗi cán bộ, 
đảng viên của chi bộ đã quán triệt đầy đủ, 
toàn diện và sâu sắc quan điểm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đoàn kết 
nhất trí trong Đảng, vận dụng đúng đắn, 
sáng tạo, phù hợp với tình hình của mình, 
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của chi bộ, đảng bộ và chất lượng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ mới.  
         Chi bộ liên khoa đảm nhận nhiệm vụ 
chính trị rất quan trọng do Đảng bộ và Ban 
giám hiệu giao cho: vừa trực tiếp tham gia 
công tác giảng dạy lý luận Chính trị - Hành 
chính vừa làm công tác nghiên cứu khoa 
học. Mỗi đảng viên của chi bộ không chỉ có 
khối lượng công việc lớn mà đối tượng làm 
việc cũng rất rộng và đa dạng. Đây là điều 
kiện thuận lợi để cho mỗi đảng viên phấn 
đấu, rèn luyện, nhưng cũng không ít khó 
khăn, thử thách trong khi thực thi nhiệm vụ. 
         Phải khẳng định rằng, từ khi đẩy 
mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và 
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 làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

theo Chỉ thị 03 của Trung ương và triển 
khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng 
"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay", trong sinh hoạt thường kỳ chi ủy 
và mỗi đảng viên của chi bộ đã tự phê bình 
và phê bình, không ngừng xây dựng sự 
đoàn kết nhất trí trong chi bộ, đảng bộ, góp 
phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính 
trị đã đề ra.  
          Căn cứ vào những nghị quyết, những 
quy định, hướng dẫn của Trung ương, và 
của cấp ủy Đảng cấp trên nhất là cấp trên, 
chi ủy và Chi bộ Liên Khoa trong các đợt 
sinh hoạt định kỳ đã đẩy mạnh công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng, xem đây là 
khâu đột phá, có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu để xây dựng khối đoàn kết thống nhất 
trong chi bộ,  là cơ sở để xây dựng sự đoàn 
kết trong toàn đơn vị. 
         Thông qua các buổi sinh hoạt, mỗi chi 
ủy viên và từng đảng viên của chi bộ tiến 
hành tự phê bình và phê bình thẳng thắn 
nhất là nêu lên một cách trung thực những 
thành tích và hạn chế, khuyết điểm cả về 
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và kết 
quả công việc được giao để chi bộ góp ý, 
xây dựng và đưa ra những giải pháp cụ thể, 
thiết thực nhằm thực nhiệm vụ thời gian tới 
tốt hơn.  
         Chi ủy và các đảng viên trong chi bộ 
thường xuyên cảnh giác với mặt trái của 
nền kinh tế thị trường, luôn vững vàng, kiên 
định, kiên quyết đấu tranh chống những 
cám dỗ đời thường trong môi trường mình 
công tác cũng như các hiện tượng tiêu cực 
của xã hội. 
         Trong quá trình công tác có một số 
đảng viên gặp hoàn cảnh khó khăn của bản 
thân và gia đình như ốm đau dài ngày, tai 
nạn, hoặc kinh tế thiếu thốn thì chi bộ tạo 
điều kiện giúp đỡ tận tình, chu đáo. Tình 

đồng chí thương yêu, tôn trọng lẫn nhau 
ngày càng được bồi đắp. 
        Chi bộ đã phát huy dân chủ rộng rãi 
trong nội bộ để phát huy tính tích cực, chủ 
động, khai thác trí tuệ sáng tạo của mọi 
đảng viên đồng thời tăng cường kỷ cương, 
kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trong Đảng. 
Mỗi một lần sinh hoạt chi bộ là mỗi lần 
không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi nhất 
là những lúc chỉ ra những hạn chế, khuyết 
điểm của chi bộ và của từng đảng viên cũng 
như khi đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện trong thời gian tiếp theo. Chính 
nhờ vậy chất lượng sinh hoạt của chi bộ 
ngày càng được nâng lên rõ rệt. 
        Trong các buổi sinh hoạt định kỳ cũng 
như những đợt sinh hoạt chính trị do Đảng 
ủy nhà trường tổ chức, chi ủy đã yêu cầu 
chi bộ phải luôn gắn nguyên tắc tự phê bình 
và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng nhất là thực hiện nội dung tập thể 
lãnh đạo cá nhân phụ trách, phát huy trách 
nhiệm cá nhân. Không chỉ đồng chí bí thư, 
phó bí thư và đồng chí chi ủy viên phụ 
trách công tác kiểm tra tiến hành công tác 
này mà từng đảng viên đều phải tích cực 
tham gia. Qua kiểm tra, giám sát đã phát 
hiện kịp thời những hạn chế, khuyết điểm 
của mỗi đảng viên và toàn chi bộ, từ đó có 
phương hướng và giải pháp giải quyết đúng 
đắn, hiệu quả, xây dựng khối đoàn kết vững 
chắc trong chi bộ, đảng bộ và toàn đơn vị, 
góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị.  
         Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, 
những thành tích đạt được, Chi bộ liên khoa 
vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần 
sửa chữa kịp thời. 
          Nhận thức của một số cán bộ, đảng 
viên về cuộc vận động "Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
4 khóa XI của Đảng "Về một số vấn đề cấp 
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 bách về xây dựng Đảng hiện nay", chưa 

toàn diện và chưa sâu sắc. 
         Công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức cách mạng ở một số 
đảng viên chưa thực sự được đẩy mạnh. 
        Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và 
phê bình vẫn còn hiện tượng e dè, nể nang, 
chưa mạnh dạn, thẳng thắn trong góp ý xây 
dựng cho đồng chí của mình nhất là phê 
bình những đảng viên do cấp ủy cấp trên 
quản lý. 
        Nhận thức về công tác, kiểm tra, giám 
sát của Đảng ở một số đảng viên chưa cao.   
        Theo tôi, để xây dựng sự đoàn kết 
thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí minh, Chi 
bộ liên khoa cần tập trung làm tốt những 
vấn đề chủ yếu sau: 
        Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, chú  trọng hơn 
nữa rèn luyện phẩm chất đạo đức cách 
mạng, kiên quyết đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội, bồi dưỡng tình 
đồng chí thương yêu, tôn trọng lẫn nhau 
cho cán bộ, đảng viên. 
        Chi ủy và chi bộ tăng cường công tác 
giáo dục rèn luyện đạo đức cách mạng, lối 
sống lành mạnh, mẫu mực cho cán bộ, đảng 
viên mà nội dung chủ yếu là học tập và vận 
dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí 
Minh, tấm gương về đạo đức cách mạng 
trong sáng của Người vào nội dung sinh 
hoạt định kỳ của chi bộ.  
         Thường xuyên xây dựng cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững 
vàng, có niềm tin vào quá trình thực hiện 
nhiệm vụ chính trị do Chi bộ, Đảng bộ đề 
ra; khi gặp khó khăn hoạn nạn, cũng không 
nản lòng, lùi bước; khi gặp thuận lợi và 
thành công vẫn khiêm tốn, đoàn kết, không 
kèn cựa, ba hoa, kiêu ngạo.  
         Kiên quyết đấu tranh chống các biểu 
hiện lười suy nghĩ, không chịu khó học tập, 
phải thường xuyên nâng cao trình độ về lý 

luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ, đảng viên thông qua nhiều biện 
pháp và hình thức học tập khác nhau. 
        Qua sinh hoạt, chi ủy và chi bộ cần 
làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần 
sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh: "Phải có tình đồng chí yêu thương 
lẫn nhau", coi đó vừa là một chuẩn mực 
đạo đức cách mạng, vừa là một nhân tố cơ 
bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết 
thống nhất trong Chi bộ và toàn Đảng bộ. 
Tình thương yêu không chỉ biểu hiện khi bị 
ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn của bản 
thân và gia đình giúp đỡ nhau mà còn biểu 
hiện ở sự chân thành, thẳng thắn góp ý xây 
dựng sửa chữa cho nhau khi phạm khuyết 
điểm sai lầm để cùng nhau tiến bộ, trưởng 
thành. 
       Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ, làm tốt việc phát huy dân chủ gắn 
với tăng cường kỷ luật.         
       Trong chi bộ cần thực hành dân chủ 
rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê 
bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố 
và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Chi 
bộ và toàn Đảng bộ. Chi bộ chỉ thực sự 
vững mạnh khi có sự đoàn kết thống nhất 
cả trong tư tưởng, tổ chức và hành động, 
không đoàn kết một cách hình thức. Phải 
trên cơ sở đoàn kết thống nhất và dân chủ 
thì mỗi đảng viên mới chân thành với nhau, 
sửa chữa khuyết điểm, sai lầm cho nhau để 
giúp nhau tiến bộ. 
         Cùng với phát huy dân chủ, cần phải 
tăng cường tính tập trung nghiêm minh làm 
cơ sở để thiết lập kỷ luật trong Đảng và kỷ 
cương trong chi bộ. Đảng viên phải chấp 
hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc, chế độ 
sinh hoạt, các nghị quyết, chỉ thị của cấp 
trên và nghị quyết của cấp mình. Đảng viên 
ở bất cứ cương vị nào đều phải gương mẫu 
chấp hành, vận động gia đình, người thân 
và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp 
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 luật của Nhà nước, các quy định của chính 

quyền địa phương cơ sở.  
       Ba là, nâng cao chất lượng tự phê bình 
và phê bình đồng thời tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát của chi bộ. 
        Để chi bộ thực sự trong sạch, vững 
mạnh, yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên đều 
phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, 
trong đó đặc biệt chú ý đến phê bình và tự 
phê bình từ trên xuống dưới, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý phải làm gương cho cấp dưới. 
Cần căn cứ vào  tư cách của từng đảng viên 
và nhiệm vụ của mỗi đảng viên được chi bộ 
phân công trong từng thời kỳ để góp ý, phê 
bình cho đúng mực. Làm được như vậy tác 
dụng tự phê bình sẽ nâng lên rõ rệt.            
         Mỗi cán bộ, đảng viên phải coi tự phê 
bình và phê bình rất cần thiết như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã căn dặn mỗi ngày tự kiểm 
điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi 
ngày phải rửa mặt. Nếu không thực hiện tốt 
điều này sẽ dẫn đến mất đoàn kết trong Chi 
bộ và Đảng bộ. Nhưng đồng thời phải kịp 
thời ngăn chặn các biểu hiện lợi dụng dân 
chủ, lợi dụng phê bình gây mất đoàn kết nội 
bộ.  
       Tự phê bình và phê bình phải gắn với 
công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật của 
Đảng. 
        Nâng cao chất lượng công tác kiểm 
tra, giám sát của chi uỷ, chi bộ đối với đảng 
viên kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên 
quản lý; gắn công tác kiểm tra với xử lý kỷ 
luật trong Đảng. Khi tiến hành xử lý kỷ 
luật, phải thực hiện đúng phương châm: 
công minh, chính xác, kịp thời, hiệu quả, 
lấy giáo dục, ngăn ngừa làm chính nhằm 
tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu, giữ vững sự thống nhất ý chí và hành 

động của chi bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ 
cương của Đảng. 
       Bốn là, chăm lo xây dựng chi uỷ mẫu 
mực về đoàn kết, thật sự  trong sạch, vững 
mạnh.  
         Trong mỗi nhiệm kỳ, theo những quy 
định, hướng dẩn của cấp ủy cấp trên nhất là 
của Đảng ủy nhà trường, Chi bộ phải quan 
tâm việc xây dựng, củng cố chi ủy kể cả 
chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo, 
làm cho mỗi chi ủy viên nhất là bí thư chi 
bộ luôn giữ được phẩm chất chính trị, đạo 
đức cách mạng và năng lực công tác để 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao .  
         Chi ủy, cán bộ chủ chốt sinh hoạt tại 
Chi bộ liên khoa phải thực sự gương mẫu 
về đoàn kết, xứng đáng là người làm công 
tác lãnh đạo, quản lý đồng thời là người 
trực tiếp giảng dạy, phục vụ tận tình, chu 
đáo cho người học và cho nhân dân thông 
qua những hoạt động cụ thể hằng ngày ở 
nơi công tác và nơi cư trú. 
         Từ việc quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ 
thị 03 của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh 
cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện 
nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về 
xây dựng Đảng hiện nay" và tiến hành 
những vấn đề cụ thể nêu trên chắc chắn Chi 
bộ liên khoa góp phần cùng Đảng bộ 
Trường Chính trị Lê Duẩn xây dựng đoàn 
kết thống nhất thực sự vững chắc, đủ sức 
lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình 
hình mới. 
1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.2002, tập 12 tr.497.  
2.Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, H.2002, tập 12, tr.497.                                                                                               
      

 


