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ơn  80 năm qua, kể từ khi Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời, 

Đảng luôn luôn coi trọng việc xây dựng 
khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, từ Đại 
hội VI - Đại hội mở đầu cho công cuộc đổi 
mới đến nay, nhận thức của Đảng về đại 
đoàn kết toàn dân tộc có những bước phát 
triển mới. Quán triệt tư tưởng" lấy dân làm 
gốc", Đại hội VI đã nêu lên bốn bài học 
lớn, trong đó bài học thứ nhất là: " Trong 
toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải 
quán triệt tư tưởng " lấy dân làm gốc", xây 
dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân lao động". Sự nghiệp cách mạng của 
Đảng ta gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân 
tộc, vị cha già kính yêu của nhân dân Việt 
Nam. Chính vì vậy, trước lúc đi xa, trong 
Di chúc thiêng liêng để lại, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nhiều lần nhắc đến vấn đề đoàn 
kết, Người căn dặn: " Đoàn kết là một 
truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và 
nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương 
đến chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình". 

Có thể khẳng định rằng: Những 
thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta giành được 
trong gần một thế kỷ qua gắn liền với sự 
lãnh dạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - 

một Đảng vững mạnh được xây dựng trên 
nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Trong quá trình phát triển, 
Đảng luôn luôn coi trọng công tác xây dựng 
Đảng để xứng đáng là Đảng lãnh đạo, xứng 
đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Hơn 
26 năm qua, trong công cuộc đổi mới đất 
nước, Đảng xác định phát triển kinh tế là 
nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt. Đặt xây dựng Đảng là 
nhiệm vụ then chốt là quán triệt tư tưởng 
Hồ Chí Minh, chính Người đã từng căn 
dặn: " Đảng có vững mạnh cách mạng mới 
thành công, cũng như người cầm lái có 
vững, thuyền mới chạy đến đích". Xác định 
đúng đắn điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nhiều lần căn dặn: " Đoàn kết, đoàn kết, đại 
đoàn kết; Thành công, thành công, đại 
thành công". Như vậy, giữa nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng với 
phát huy sức mạnh toàn dân tộc có mối 
quan hệ hữu cơ và biện chứng. Đây là mối 
quan hệ giữa Đảng với dân, mối quan hệ " 
tin cậy lẫn nhau", " tín nhiệm lẫn nhau", " 
bổ sung cho nhau". Đảng chỉ mạnh khi gắn 
bó mật thiết với nhân dân và sức mạnh của 
nhân dân sẽ được nhân lên gấp bội khi có 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Nhân dân 
ta từ ngày có Đảng đến nay đều một lòng, 
một dạ theo Đảng làm cách mạng. Lịch sử 
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  hơn 80 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của 

Đảng đã chứng minh được điều đó. Nhân 
dân ta tin yêu Đảng qua những việc làm cụ 
thể của Đảng cho dân, qua những người 
đảng viên cụ thể xung quanh họ chứ không 
phải yêu Đảng chung chung, tin Đảng trừu 
tượng. Thực tế lịch sử cũng đã chứng minh 
trong những năm tháng cách mạng còn khó 
khăn, mặc dù kẻ thù đàn áp đẫm máu 
nhưng ở đâu còn tổ chức đảng, còn đảng 
viên thì ở đó còn có phong trào cách mạng 
và quần chúng nhân dân chính là người che 
chở, bảo vệ Đảng, dám hy sinh cả bản thân 
mình thậm chí cả gia đình mình để bảo vệ 
tổ chức đảng, bảo vệ những người con của 
Đảng. 

Có được như vậy, bởi vì Đảng ta là 
Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết, 
máu thịt với nhân dân; là sản phẩm của dân 
tộc, của giai cấp; là người lãnh đạo nhưng 
cũng là người đầy tớ thật trung thành của 
nhân dân. Tất cả những điều ấy không phải 
Đảng ta tự nhận, cũng không phải là sự áp 
đặt ý muốn chủ quan của Đảng đối với 
nhân dân mà đó chính là sự thừa nhận, sự 
tin cậy, sự giao phó của lịch sử, của nhân 
dân đối với Đảng. Đây chính là điểm sáng 
trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân 
tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân. 

Thế nhưng, trong thực tế hoạt động 
của Đảng hiện nay vẫn còn có tình trạng 
một số tổ chức đảng, đảng viên xa rời dân, 
làm mất lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng. Biểu hiện cụ thể của tình trạng này là 
có nơi quần chúng tổ chức khiếu kiện đông 
người mà tổ chức đảng, đảng viên ở đó 
không biết. Lại có nơi quần chúng tự bầu 
lên một người để thay mặt họ đi khiếu kiện 
chính những đảng viên ở đó. Có những cán 
bộ , đảng viên giàu lên nhanh chóng mà 

không lý giải được lý do; một bộ phận cán 
bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống, gây mất 
đoàn kết, tranh giành địa vị, loại trừ lẫn 
nhau. Tất cả thực trạng đó phần nào đã làm 
mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối 
với Đảng, làm suy giảm năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng. 

Từ những vấn đề nêu trên, chúng ta 
thấy để tăng cường vai trò của tổ chức cơ 
sở đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân cần phải có những biện pháp chủ 
yếu sau đây: 

Trước hết, các tổ chức cơ sở đảng 
phải xác định được vai trò lãnh đạo của 
mình trong công tác xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân. Bởi vì, Đảng lãnh đạo để 
nhân dân làm chủ đất nước, song nhân dân 
muốn làm chủ thì phải có sự lãnh đạo đúng 
đắn, sáng suốt của Đảng chứ họ không thể 
làm chủ một cách tự phát, vô chính phủ. 
Chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
dân ta mới có quyền làm chủ đầy đủ về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...Để lãnh 
đạo nhân dân, Đảng phải thông qua các tổ 
chức trong hệ thống chính trị mà định 
hướng cho nhân dân thực hiện chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước được thể chế hóa. Muốn vậy, 
Đảng phải làm tốt công tác vận động quần 
chúng nhân dân thông qua Mặt trận Tổ 
quốc, các tổ chức đoàn thể mới tập hợp 
được lực lượng, dấy lên phong trào hành 
động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, đúng 
như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: 
Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân 
dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng 
lực lượng đoàn kết của nhân dân. Mặt 
khác, Đảng phải tích cực thuyết phục quần 
chúng bằng những cử chỉ, lời nói, hành 
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  động gương mẫu của đảng viên. Các biểu 

hiện quan liêu, mệnh lệnh, tệ tham nhũng 
lãng phí, thói độc đoán, chuyên quyền của 
cán bộ, đảng viên chỉ khiến Đảng ngày 
càng xa lìa nhân dân, làm mất đi cội nguồn 
sức mạnh. 

Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và 
của toàn xã hội, nhưng bao trùm và quyết 
định vẫn là vai trò lãnh đạo của Đảng ở mọi 
cấp, đặc biệt là cấp cơ sở vì đây là hạt nhân 
lãnh đạo của Đảng, là nơi trực tiếp đưa chủ 
trương, đường lối của Đảng và chính sách 
pháp luật của Nhà nước đến tận người dân, 
là nơi tổ chức cho quần chúng nhân dân 
thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường 
lối.  

Bên cạnh Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam mà trong đó Đảng là một thành viên, 
có vai trò cực kỳ to lớn cho việc xây dựng, 
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cho 
nên, cần xóa bỏ ngay cách hiểu thiển cận 
coi Mặt trận là công cụ thực hiện đoàn kết 
toàn dân dẫn đến khoán trắng công tác này 
cho họ, hoặc coi Mặt trận cũng như một 
đoàn thể, một hội quần chúng dẫn đến 
buông lỏng lãnh đạo. chỉ đạo. Chúng ta đều 
biết chi bộ, đảng bộ cơ sở là nơi rèn luyện 
đảng viên, cán bộ, là cầu nối giữa Đảng với 
nhân dân. Vì vậy, ở nơi nào có tổ chức cơ 
sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, 
năng động, sáng tạo thì ở nơi đó chính 
quyền, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị 
hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt ở những nơi  
không có tiêu cực, không có khiếu kiện, 
không có " điểm nóng". Chúng ta không thể 
đánh giá một tổ chức cơ sở đảng vững 
mạnh, đảng viên tốt nếu như ở nhiệm vụ 
chính trị không hoàn thành, Đảng mất đi vai 

trò lãnh đạo, nói và làm không vì lợi ích 
của nhân dân. 

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể quần 
chúng ở cơ sở cũng cần phải phát huy vai 
trò quan trọng của mình trong việc tập hợp 
khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và 
bảo vệ chính quyền, phát huy dân chủ, bày 
tỏ ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp 
nhân dân. Do vậy, trong tình hình hiện nay, 
tổ chức cơ sở đảng phải cải tiến và đổi mới 
phương thức lãnh đạo. Đặc biệt, phải nâng 
cao năng lực lãnh đạo chính trị tư tưởng, tổ 
chức, kiểm tra, kiểm sát của Đảng bằng 
cách dựa hẳn vào quần chúng nhân dân, tạo 
điều kiện cho tổ chức và hoạt động của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 
trong việc quy tụ và phát huy sức mạnh 
khối đại đoàn kết toàn dân. 

Để thực sự là hạt nhân lãnh đạo 
chính trị ở cơ sở, là nhân tố quyết định 
trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân 
tộc, các tổ chức đảng cơ sở phải xác định 
được một trong những nhiệm vụ cực kỳ 
quan trọng của công tác xây dựng Đảng là 
xây dựng đội ngũ đảng viên ở cơ sở thật sự 
gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân, 
làm tốt công tác dân vận theo cách trọng 
dân, hiểu dân, tin dân và có trách nhiệm với 
nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân một cách vững mạnh. 

Giữ gìn và phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống 
quý báu, là trách nhiệm của mọi người, của 
cả dân tộc. Đặc biệt trong tình hình hiện 
nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số 
vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng 
Đảng thì việc xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc càng có một ý nghĩa hết sức 
quan trọng và cần thiết. 


