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rong công tác giảng dạy nói 
chung, công tác giảng dạy lý 

luận nói riêng chúng ta đã bàn và đề cập 
đến vấn đề này nhiều lần và chắc chắn nhiều đồng chí còn cho rằng đây là vấn đề 
không có gì phải bàn thêm. Là một giảng viên giảng dạy môn Dân vận, được học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng của 
Người, tôi nghĩ rằng cần phải tiếp tục tìm hiểu, khai thác những giá trị tư tưởng này 
để mỗi chúng ta- những người giảng viên 
làm công tác lý luận có thêm những nhận 
thức mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bàn về vấn đề lý luận và lý luận liên 
hệ với thực tiễn, Chủ Tịch Hồ Chí Minh khái quát , nhấn mạnh đến một số nội dung cơ bản sau: Vì sao phải học lý luận? Lý 
luận liên hệ với thực tế như thế nào? Muốn kết hợp lý luận với thực tế thì thái độ học 
tập phải như thế nào?  
   Thứ nhất, vì sao phải học lý luận?   
         Như chúng ta đã biết, ngày 9/7/1957 trong diễn văn khai mạc lớp học lý luận 
khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mấy ý kiến về việc học 
lý luận. Theo Người “Đảng ta tổ chức 
trường học lý luận cho cán bộ là để nâng 
cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng 
và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta 

có thể làm tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ 
đại của mình”. Nhấn mạnh và cụ thể hơn 
tầm quan trọng của lý luận đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đảng Người còn chỉ ra những nhược điểm lớn của chúng ta thời 
bấy giờ là trình độ lý luận còn thấp kém và chính sự thấp kém đó đã dẫn đến sự lúng túng và những sai lầm, khuyết điểm : “…Vì 
Đảng ta có nhiều ưu điểm, cho nên đã lãnh đạo cách mạng thu được thắng lợi to lớn và 
căn bản. Nhưng mặt khác, vì trình độ lý 
luận thấp kém cho nên đứng trước nhiệm 
vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không khỏi 
lúng túng, không tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm…Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải tự nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng 
cao mình thì phải tổ chức học tập lý luận trong toàn Đảng, trước hết là trong cán bộ 
cốt cán của Đảng” (Hồ Chí Minh Tuyển 
tập, tập3, trang 140). 
   Thấm nhuần tư tưởng đó, trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng của mình, Đảng ta luôn 
quan tâm đến việc trang bị lý luận cho đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và những thành công của sự nghiệp cách mạng mà chúng ta đã và 
đang dành được là những minh chứng của việc quán triệt lý luận. Tuy nhiên, trong giai đoạn cách mạng hiên nay nhiệm vụ của 
công tác lý luận cần phải nâng cao hơn nữa để đáp ứng với tình hình, để chúng ta tránh 
khỏi những sai lầm, khuyết điểm thì một bộ 
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phận cán bộ, đảng viên vẫn còn xem nhẹ 
công tác học tập lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Biểu hiện rõ nét nhất mà chúng ta thường 
gặp ở một số cán bộ, đảng viên đó là học 
tập qua loa, chiếu lệ, vụ lợi, chưa thấm nhuần tư tưởng đạo đức của người trong 
công tác của mình. Do vậy, như đã nói ở trên, điều mà chúng tôi muốn đề cập trong 
bài viết này vẫn luôn mang tính thời sự và 
có lẽ chúng ta vẫn còn phải tiếp tục bàn sâu hơn nữa để có những giải pháp hữu hiệu 
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác 
lý luận. 
   Thứ hai, lý luận liên hệ với thực tế như thế nào? 
   Theo Hồ Chí Minh, lý luận rất cần thiết, nhưng nếu cách học tập không đúng thì sẽ không có kết quả, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của Chủ Nghĩa Mác- Lê nin. Người nhấn mạnh: “Trường Đảng là một trường học để đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản. Các đồng chí đều là những cán bộ cốt cán của Đảng. Việc học tập lý luận của các đồng chí không phải nhằm biến các đồng chí thành những người lý luận suông, mà nhằm làm thế nào cho công tác các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các đồng chí phải học tập tinh thần của Chủ nghĩa Mác- Lê nin; học tập lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta. Như thế chúng ta học tập lý luận là cốt để áp dụng vào thực tế.” (Hồ Chí Minh Tuyển tập, tập 3, trang 145). 
   Ngoài việc chỉ ra nhiệm vụ của các Trường Đảng, Người còn chỉ ra cách thức để quá trình liên hệ lý luận với thực tế mang lại hiệu quả. Cách thức đó thể hiện ở ba điểm chủ yếu:  

   Một là, khi học tập lý luận thì nhằm mục đích để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận, hoặc tạo cho mình một cái vốn lý luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng. Tất cả những động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ cho sạch. 
   Hai là, không phải học để thuộc lòng từng câu, từng chữ, đem kinh nghiệm của các nước anh em áp dụng một cách máy móc. Nhưng chúng ta phải học Chủ nghĩa Mác-Lê nin để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng nước ta, cho phù hợp với điều kiện đặc biệt của nước ta. 
   Ba là, khi vận dụng thì bổ sung, làm phong phú thêm lý luận bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn cách mạng của ta” (Hồ Chí Minh-Tuyển tập, tập 3, trang 145). 
    Xét trong thực tiễn của quá trình dạy và học ở các trường Chính trị hiện nay,  mặc dù chúng ta đã hết sức cố gắng học tập, nghiên cứu, đi thực tế cơ sở… nhưng để thực hiện cho được những cách thức mà Người đã chỉ ra cũng không hề đơn giản. Trong quá trình giảng dạy chúng ta thấy được một số biểu hiện tuy không phổ biến của một số học viên tham gia học tập không đúng đắn nhưng để làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải “tẩy trừ cho sạch” thì xem ra không hề đơn giản bởi nó bị che khuất khó phát hiện. Hoặc trong quá trình giảng dạy lý luận người giảng viên phải phân tích để giải quyết những vấn đề cụ thể của cách mạng thì quả là những vấn đề cũng không đơn giản đòi hỏi người giảng viên phải thật sự có trình độ lý luận và am hiểu thực tiễn thật sâu sắc thì mới có thể phân tích, cắt nghĩa mang tính thuyết phục và quan trọng hơn là giúp học viên giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn. Tuy nhiên, cần tránh sự lệch lạc đòi hỏi trong lúc học tập phải giải quyết tất cả mọi vấn đề thực tế vì thực tế của cách mạng rất rộng, giải quyết các vấn đề thực tế ấy là cả một quá trình lâu 
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dài của toàn Đảng. Ở nhà trường chỉ có thể đặt cơ sở cho sự liên hệ với thực tế mà thôi. 
   Thứ ba, xác định thái độ học tập đúng đắn. 
  Đây là nội dung hết sức quan trọng đối với quá trình dạy và học ở các trường chính trị bởi lẽ chỉ khi mỗi chúng ta xác định cho mình thái độ học tập đúng đắn thì quá trình học tập mới đạt được kết quả. Theo Hồ Chí Minh, muốn thực hiện nguyên tắc lý luận liên hệ thực tế, muốn việc học tập đạt được mục đích đề cao lý luận, cải tạo tư tưởng thì phải chú ý mấy điểm sau đây: 
“+ Phải khiêm tốn, thật thà. Trong Đảng ta trình độ lý luận còn thấp kém, không ai có thể tự xưng mình là giỏi lý luận. Do đó phải nêu cao tinh thần khiêm tốn, thật thà. Đào sâu suy nghĩ khi nghiên cứu các tác phẩm của Mác- Lê nin, các bài giảng của các giáo sư bạn, khiêm tốn học tập các đồng chí giáo sư bạn, cái gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập. 
   + Phải tự nguyện, tự giác, xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn thành cho được, do đó mà tích cực, tự động hoàn thành kế hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, cố gắng, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào trong việc học tập. 
   + Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách, có vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ. Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem có hợp với thực tế không, có thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều, phải suy nghĩ chín chắn. 
   + Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, không được ba phải, điều hoà. 

   + Phải đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, mạnh dạn phê bình và thật thà tự phê bình và khi phê bình, tự phê bình phải xuất phát từ ý muốn đoàn kết, để đạt đến đoàn kết mới trên cơ sở mới. 
   Các đồng chí phải dần dần xây dựng thái độ học tập đó thành một tác phong thường xuyên trong quá trình học tập. Có như thế thì mới đúng nguyên tắc lý luận liên hệ với thực tế, làm cho việc học tập của chúng ta đạt được mục đích đào tạo những cán bộ biết vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác- Lê nin để giải quyết những vấn đề cách mạng cụ thể” (Hồ Chí Minh-Tuyển tập, tập 3, trang 149). 
   Trên đây là những nội dung hết sức cơ bản mà tôi đã lược trích trong diễn văn khai mạc lớp học lý luận khoá I trường Nguyễn Ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về mối quan hệ giữa lý luận và thực tế. Những ý kiến đó của Người đọc tại lễ khai giảng lớp học  cách đây 53 năm nhưng những nội dung ấy vẫn còn nguyên giá trị trong công tác giáo dục nói chung, giáo dục lý luận chính trị nói riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả vẫn là phải làm như thế nào để những giá trị ấy được thể hiện trong cuộc sống, được thể hiện trong suy nghĩ, trong công việc, trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta. Tôi nghĩ rằng, việc học tập và nghiên cứu và khai thác những giá trị của Người để lại cho chúng ta là cả một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian và thái độ học tập nghiêm túc, bởi đó là kho tàng lý luận đồ sộ, vô cùng quí giá và mang ý nghĩa thực tiễn chứ chúng ta chưa nói đến là có làm được như vậy hay không. Do đó, những điều mà chúng tôi trình bày ở trên không ngoài mục đích nào khác là muốn đóng góp một phần nhỏ bé trong việc khai thác những giá trị ấy để học tập, nghiên cứu và vận dụng vào công việc giảng dạy của mình nhằm đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của những người làm công tác lý luận trong tình hình hiện nay.  


