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rong di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh có đoạn viết: 
“Đoàn kết là một truyền 

thống cực kỳ quý báu của Đảng và của 
nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương 
đến các Chi bộ cần phải giữ vững sự đoàn 
kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con 
ngươi của mắt mình”. 
 Đoàn kết “thống nhất” theo Hồ Chí 
Minh là nguồn gốc của sức mạnh, là then 
chốt của thành công. Người luôn quan tâm 
tới vấn đề đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc 
tế, đặc biệt là chăm lo xây dựng, rèn luyện 
Đảng ta thành một khối đoàn kết thống 
nhất. Chính vì vậy nên điều đầu tiên trong 
“di chúc” Người nói về đoàn kết thống 
nhất và căn dặn mọi cán bộ, đảng viên phải 
giữ gìn nó như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình. Đối với nước ta, thắng lợi trong cuộc 
đấu tranh giành chính quyền, trong cuộc 
chiến tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc và 

những thành quả bước đầu 25 năm đổi mới 
đã khẳng định vai trò của yếu tố đoàn kết. 
Sự đoàn kết thống nhất của Đảng đã trở 
thành nhân tố quyết định sức mạnh của 
Đảng, và góp phần quan trọng vào sự thắng 
lợi của cách mạng nước ta trước đây và 
trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Chính vì 
vậy đoàn kết thống nhất là nguồn sức mạnh 
vô địch của Đảng, là vấn đề sống còn của 
cách mạng. 
 Tổ chức cơ sở đảng là tổ chức của 
Đảng được thành lập ở đơn vị cơ sở (xã, 
phường, thị trấn, cơ quan...và các cơ sở 
khác có từ 3 đảng viên chính thức trở lên). 
Khối đoàn kết thống nhất vững chắc của 
Đảng chỉ có thể xây dựng từ  các tổ chức cơ 
sở đảng đoàn kết thống nhất. Sự đoàn kết 
thống nhất của tổ chức cơ sở đảng là nhân 
tố cơ bản đảm bảo cho Đảng đoàn kết thống 
nhất. Nhưng trong thực tế còn tình trạng 
kém đoàn kết thống nhất của các chi bộ, 
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  Đảng bộ cơ sở là một nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến sự yếu kém, thậm chí kém nát của 
không ít tổ chức cơ sở Đảng như báo cáo 
chính trị Đại hội X đã nhận định: “…Thậm 
chí có trường hợp dung túng cho những 
việc làm sai trái và những người làm trái 
pháp luật. Nổi lên là cá nhân chủ nghĩa, tự 
do vô kỷ luật, địa vị, mất đoàn kết, bè phái, 
cục bộ, mất dân chủ, quan liêu mệnh lệnh, 
ức hiếp quần chúng thoái hóa biến chất về 
chính trị và lối sống”. Báo cáo chính trị tại 
Đại hội XI nêu: “Một số tổ chức cơ sở 
Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn; dân 
chủ bị vi phạm, kỷ cương kỷ luật lỏng lẻo, 
nội bộ không đoàn kết; chất lượng sinh 
hoạt đang giảm sút”. Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu: “Công tác 
xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, yếu kém, 
chậm khắc phục, tình trạng suy thoái chính 
trị và tư tưởng đạo đức, lối sống trong một 
số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, 
tình trạng quan liêu tham nhũng, mất đoàn 
kết chưa được ngăn chặn, đẩy lùi…”. Nếu 
các vấn đề trên  không được giải quyết từ tổ 
chức cơ sở đảng thì sẽ dẫn đến khối đoàn 
kết thống nhất các tổ chức cơ sở đảng bị rạn 
nứt, gây nên tác hại trực tiếp đến sức mạnh, 
uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của 
chế độ. Khi trong tổ chức Đảng đã không 
thống nhất ý chí và hành động thì nhiệm vụ 
chính trị cơ sở dù được xác định đúng cũng 
không trở thành hiện thực, điều đó sẽ ảnh 
hưởng đến phong trào, đời sống mọi mặt 
của quần chúng ở cơ sở. Khi tổ chức cơ sở 
đảng mất đoàn kết, nhất là khi tình trạng đó 
diễn ra trong cấp ủy và các cán bộ chủ chốt 
ở các tổ chức cơ sở đảng thì lập tức quần 
chúng sẽ chia thành “phe phái” tương ứng 

với các nhóm trong tổ chức cơ sở đảng, các 
cấp ủy và cán bộ chủ chốt. Lực lượng quần 
chúng bị phân tán, các chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ 
khó đi vào cuộc sống và sẽ không trở thành 
hiện thực. 
 Để khắc phục tình trạng đã nêu trên, 
xây dựng sự đoàn kết thống nhất của các tổ 
chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố truyền 
thống đoàn kết thống nhất của Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng, cần thực hiện một số giải 
pháp như sau: 
 Trước tiên, tổ chức cơ sở đảng 
thường xuyên bồi dưỡng đạo đức cách 
mạng và bản lĩnh chính trị cho mọi đảng 
viên. 
 Bản lĩnh chính trị là đặc trưng nổi bật 
của mỗi người đảng viên, nó thể hiện tính 
kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, 
trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng 
không dao động. Cán bộ đảng viên phải tự 
giác rèn luyện đạo đức lối sống cần kiệm 
liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu giữ 
gìn phẩm chất người chiến sĩ cộng sản, đề 
cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá 
nhân. Tổ chức cơ sở đảng phải động viên 
khuyến khích mọi đảng viên nêu cao tinh 
thần tự giác thành khẩn tự phê bình và phê 
bình trước tổ chức và có kế hoạch sửa chữa 
khuyết điểm, phải kịp thời giải quyết đúng 
đắn những ý kiến trái ngược nhau nếu 
không sẽ dẫn đến tình trạng mất đoàn kết. 
Cũng không nên quan niệm hễ có ý kiến 
khác nhau là kém đoàn kết thống nhất, trái 
lại phải thật bình tĩnh lắng nghe, nghiên cứu 
cẩn thận những ý kiến của mọi người, kể cả 
ý kiến của thiểu số. Những vấn đề chưa 
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  thống nhất được phải báo cáo đề nghị lên 

cấp trên kết luận. Tiếp tục đẩy mạnh học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW 
ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính 
trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo 
gương Bác một cách thiết thực. 
 Thứ hai, thực hiện đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và 
phê bình trong Đảng. Trước hết cần phát 
huy dân chủ rộng rãi trong  nội bộ Đảng  và 
trong nhân dân dân nhằm khai thác và phát 
huy những tiềm năng sáng tạo của đảng 
viên và quần chúng. Đồng thời phát huy 
dân chủ và tính kỷ luật chặt chẽ, nghiêm 
minh trong Đảng làm cơ sở để thiết lập kỷ 
cương, duy trì trật tự, an toàn xã hội ở địa 
phương. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 
lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách không 
ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của cấp ủy Đảng. Kiên quyết xử 
lý những biểu hiện mất đoàn kết trong tổ 
chức Đảng, như Nghị quyết Trung ương 6 
(lần2) khóa VIII đã nêu rõ: “Ở những nơi 
biểu hiện mất đoàn kết thì cấp ủy cấp trên 
phải trực tiếp chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê 
bình và phê bình; từng đảng viên nêu cao 
trách nhiệm tự kiểm điểm, chỉ rõ trách 
nhiệm của tập thể, nhất là người đứng đầu, 
trường hợp nghiêm trọng thì phải thay cán 
bộ chủ chốt và có hình thức xử lý thích 
đáng đối với những người có liên quan”. 
 Thứ ba, ra sức chống chủ nghĩa cá 
nhân, vô kỷ luật, xử lý nghiêm minh và 
công bằng những cán bộ, đảng viên vi 
phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, 
phải hết sức thẳng thắn phê bình và tự phê 
bình; nói hết những điều cần nói, nói có lý 

có tình, không sợ mất chức, mất quyền. cần 
giữ vững dũng khí của người cộng sản như 
Bác Hồ đã dạy “Thấy việc gì phải thì làm, 
thấy việc gì trái thì nói, không sợ người ta 
phê bình mình và phê bình người khác cũng 
phải luôn đúng đắn”. Trước khó khăn thử 
thách không nao núng tinh thần, trước mỗi 
vấn đề cần tỏ rõ thái độ, cần có chính kiến 
rõ ràng không mập mờ “ba phải”, “ngậm 
miệng ăn tiền”. Để xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng vững mạnh, ra sức chống chủ nghĩa cá 
nhân và bệnh cơ hội, đồng thời phải thi 
hành kỷ luật nghiêm minh những cán bộ 
đảng viên gây mất đoàn kết nội bộ, xử lý 
công bằng, đúng người, đúng tội đối với 
những cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật 
Đảng và pháp luật Nhà nước. 
 Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra 
các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát đối 
với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lí trong 
việc chấp hành các quy định của Đảng và 
Nhà nước về cán bộ, công chức, phát hiện 
kịp thời các mầm mống gây mất đoàn kết 
nội bộ. Xây dựng quy chế kiểm tra, giám 
sát bảo đảm ngăn chặn sự lạm quyền độc 
đoán, có cơ chế để nhân dân giám sát cán 
bộ, đảng viên, biểu dương kịp thời những 
tập thể, cá nhân có thành tích trong xây 
dựng Đảng nói chung và xây dựng đoàn kết 
nội bộ nói riêng. 

Xây dựng đoàn kết thống nhất trong 
các tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở đảng cùng toàn Đảng toàn dân, 
toàn quân đưa Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI “Một số vần đề cấp bách của 
Đảng hiện nay” đi vào cuộc sống. 


