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ách đây 41 năm, nhân dịp kỷ 
niệm ngày thành lập Đảng 
(3-2-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh TL đã viết bài “Nâng 

cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 
    Nhân cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 
của Bộ Chính trị, tiếp theo các chủ đề học 
tập trong các năm từ 2007, 2008, 2009 đầu 
năm 2010 Ban Tuyên giáo Trung ương đã cho ra mắt Đề cương học tập chủ đề tư 
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững 
mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. 
    Ngày 4-8-2009, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về Đại hội 
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI của Đảng nhằm quán 
triệt việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ 
vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực 
sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” phải trực tiếp phục vụ cho việc 
tổ chức tốt đại hội các cấp theo quy định 
của Điều lệ Đảng. 
    Kỷ niệm 120 năm ngày sinh (19-5-1890 

– 19-5-2010); 99 năm (5-6-1911–5-6-2010) 
ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đọc 
lại bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân” của Người, 
là một đảng viên, một giảng viên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy môn Xây dựng 
Đảng tại trường Chính trị Lê Duẩn càng 
thấm nhuần tư tưởng của Bác về xây dựng Đảng trong điều kiện mới. 
    Với 686 từ gói gọn trong một trang giấy 
khổ A5, Bác Hồ đã nêu lên được thực trạng 
của công tác xây dựng Đảng của Đảng ta trong 39 năm qua (3-2-1930 – 3-2-1969), 
ngắn gọn nhưng rất hoàn chỉnh và khoa học. 
    Phần mở đầu chỉ có 24 từ nhưng Bác đã 
khái quát đầy đủ và toàn diện tính chiến đấu, tính tiên phong gương mẫu của người 
cán bộ, đảng viên chân chính kể từ khi 
Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước 
theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta.”1      Theo Bác, làng nước ở đây là quần chúng nhân dân, cho nên cán bộ, đảng viên đi đâu, làm gì thì nhân dân cũng đi theo, làm theo. Vì vậy người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công việc, trong đạo đức lối 
                                         
1 Hồ Chí Minh: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân, TCCS số 10 (5-1999) 

C 



 
Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường (10/9/1945-10/9/2010) 

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 15 
sống; phải tiên phong trong suy nghĩ và hành động dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thuận lợi hay khó khăn; cán bộ đảng viên phải đầu sóng, ngọn gió chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân.     “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” còn toát lên mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng với dân. Đảng sống trong dân, dân đi theo Đảng, Đảng mà không có dân thì Đảng sẽ không tồn tại; dân mà không có Đảng sẽ không có người dẫn đường, chỉ lối. Đảng gắn bó với dân vì “Đảng là con nòi của nhân dân; mục đích của Đảng là “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”, cho nên phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.       “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đó không chỉ là lời khen của nhân dân, mà còn là sự thừa nhận khách quan của lịch sử, bởi vì lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam kể từ ngày có Đảng lãnh đạo, mỗi thắng lợi của cách mạng gắn liền với sự trưởng thành của Đảng ta trong suốt 80 năm qua. Đảng cộng sản Việt Nam xứng đáng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.     183 từ tiếp theo của bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết súc tích, khoa học về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân từ cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 - một cuộc cách mạng đã làm đổi đời đất nước Việt Nam, đưa nhân dân ta từ vị trí nô lệ lên vị trí làm chủ, kết thúc hơn 80 năm đô hộ hà khắc của đế quốc thực dân và hàng nghìn năm thống trị của chế độ phong kiến, trả lại cái tên Việt Nam yêu quý trên trên bản đồ thế giới. Đến cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ, hy sinh và mất mát của dân tộc chống lại tên đế quốc vào loại giàu có, hung hãn ở châu Âu - đế quốc Pháp, làm nên một Điện Biên Phủ 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc 

cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội - sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng, của Bác từ những năm 30 của thế kỷ trước. Tiếp đến là 21 năm (1954-1975) dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Miền Bắc làm cách mạng xã hội chủ nghĩa; miền Nam tiếp tục làm cuộc cách mạng dân tộc dân chủ chống đế quốc Mỹ xâm lược và tập đoàn tay sai bán nước - đây là nét độc đáo của Đảng ta trong thế kỷ XX.     Hai nhiệm vụ chiến lược đó đã toàn thắng thu non sông về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà - ước nguyện cháy bỏng của lịch sử, của dân tộc và của Bác Hồ đã thực hiện thành công vào ngày 30-4-1975. Miền Nam kết thúc cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.     Có được những thắng lợi vẻ vang trên, chắc chắn không phải của đất trời ban tặng mà đó là nhờ “Đảng ta lãnh đạo sáng suốt đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hàng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta đã tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.     Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.     Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế.”2     Chỉ chừng đó câu, từ mà Bác Hồ đã dựng lại cho chúng ta thấy được bức tranh sinh 
                                         
2 Hồ Chí Minh: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân, TCCS số 10 (5-1999) 
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động về quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc từ ngày có Đảng lãnh đạo. Người đã khơi dậy trong mỗi chúng ta lòng tự hào, truyền thống yêu nước, truyền thống cần cù lao động, sáng tạo, biết “thẳng lưng mà bước, ngẫng đầu mà đi”, biết đi lên bằng đôi chân của mình, không quỳ gối trước khó khăn thử thách. Bác đã nêu cho chúng ta thấy được những tấm gương sáng của biết bao anh chị đi trước và của biết bao đồng lứa trai, gái như chúng ta đã làm nên những chiến công rạng rỡ trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. Chúng ta hãy tự soi mình vào đó.     Tuy nhiên, “bên cạnh những đồng chí tốt” trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Người đã thẳng thắn chỉ trích, phê bình “một số ít cán bộ đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”.     Chính những con người đó là lực cản bước tiến của Đảng, của Dân tộc. Họ tự cho mình là người có quyền nọ, chức kia, coi thường tập thể, buông lõng nguyên tắc tập trung dân chủ, thích sao làm vậy, không cần kỷ cương, phép nước. Họ tìm cách tạo ra những ê kíp để lôi kéo, kích động một số nhỏ cán bộ, đảng viên nhẹ dạ, nhận thức chậm gây mất đoàn kết nội bộ. Thậm chí trước, trong mùa đại hội Đảng cấp cơ sở đang diễn ra sôi động ở các địa phương, cơ quan, trường học… đã xuất hiện dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng như việc vận động hành lang bầu cho người này, không bầu cho người khác; hoặc bóp méo dân chủ, góp ý, tung tin thất thiệt nhằm hạ thấp uy tín đồng chí, đồng nghiệp.     Với 196 từ tiếp theo của bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho người đọc ở mọi lứa tuổi, mọi cấp độ, mọi thành phần, mọi trình độ biết và hiểu nội dung, bản chất, thế nào là chủ nghĩa cá nhân, đồng thời nhận thức đầy đủ những tác hại nghiêm trọng, khôn lường của nó đối với tập thể, cơ quan, 

đơn vị, địa phương và cao hơn thế là đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc.     “Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém.     Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.     Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn sa vào tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.     Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tinh thần tổ chức tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.     Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm.”3      Người cảnh báo: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”4     Chính chủ nghĩa cá nhân đã khiến những đảng viên thoái hoá, biến chất, sa ngã, vi phạm kỷ luật Đảng. Vì lợi ích cá nhân, họ kéo bè kéo cánh, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, làm giảm sức mạnh của Đảng, làm mất cán bộ, đảng viên, khiến người dân giảm sút niềm tin với Đảng.     Để ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chữa trị tận gốc căn bệnh cá nhân chủ nghĩa, Bác 
                                         
3 Hồ Chí Minh: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân, TCCS số 10 (5-1999) 4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2002 
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Hồ đã đưa ra một số liệu pháp phổ biến, không phân biệt giới tính, đẳng cấp, địa vị, tuổi tác nếu ai đã mắc phải hoặc cận kề sắp mắc phải căn bệnh ôn dịch này, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ của bệnh mà bóc cho đúng thuốc để chữa trị hoặc phòng ngừa. 
    Các liệu pháp điều trị bệnh cá nhân chủ nghĩa nằm trong 206 từ tiếp theo của bài viết, đó là: 
    “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sỹ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ. 
    Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghiã cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”5   
    Đọc và nghiên cứu lại bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác thực sự là một liều thuốc quí trong công tác xây dựng Đảng nói chung và trong việc giảng dạy môn xây dựng Đảng nói riêng ở trường Chính trị Tỉnh. Đặc biệt trong năm 2010 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang tiếp tục 
                                         
5 Hồ Chí Minh: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân, TCCS số 10 (5-1999) 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” đòi hỏi mỗi đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, mình vì mọi người. 
    Hiện nay, đạo đức của người cán bộ, đảng viên đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Sau 24 năm đổi mới, ta chưa giàu có, tuy cuộc sống có khá lên đôi chút nhưng có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có tý chức, tý quyền lại nhanh chóng loá mắt trước sức hấp dẫn của đồng tiền, sa ngã trước cám dỗ vật chất, trở thành những tấm gương xấu về đạo đức-lối sống. 
    Kinh nghiệm cho thấy vượt qua được thử thách khổ ải, tù đầy, tra tấn của kẻ thù đã khó, nhưng vượt qua được thử thách của vinh quang, quyền lực và đồng tiền còn khó khăn hơn nhiều. 
    “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 41 năm cũng là bài viết cuối cùng của Người về đạo đức cách mạng đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng Đảng. Bài viết không chỉ là bản tổng kết, là lời cảnh báo, sự dự báo mà Bác còn đưa ra các giải pháp cực kỳ quan trọng về công tác xây dựng Đảng trong điều kiện mới. 
    “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một cái gương để cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự ngẫm nghĩ về mình, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.      


