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hủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn 
lên trong một dân tộc có truyền 
thống nhân ái, lại tiếp nhận những 

tinh hoa văn hoá nhân loại về “đạo làm 
người của Nho giáo”; về “cứu khổ, cứu 
nạn”, nhân ái khoan dung của Phật giáo; về 
truyền thống nhân văn phương Tây của 
Thiên chúa giáo và lý tưởng nhân đạo giai 
đoạn đầu của cách mạng tư sản. Từ khi đến 
với chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần học 
thuyết nhân đạo hiện thực, tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh có bước ngoặt mang tính 
tổng hợp từ nhiều giá trị tinh hoa của nhân 
loại, đặc biệt là đạo đức cách mạng của cán 
bộ, đảng viên với vận mệnh của đất nước 
và dân tộc.  

Trước khi viết Di chúc, Bác Hồ đã đi 
thăm di tích Côn Sơn và Người đứng rất lâu 
trước văn bia Nguyễn Trãi. Người còn đi 
gặt lúa với bà con nông dân, đến thăm công 
nhân lao động trên các công trường, nhà 
máy và ra tận thao trường, trận địa thị sát 
việc tập luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ 
đội. Cụm từ “đạo đức cách mạng” chỉ xuất 
hiện có hai lần trong Di chúc của Hồ Chủ 
Tịch, nhưng đây lại là điều mà Bác lo lắng, 
căn dặn nhiều nhất, về vấn đề xây dựng đạo 
đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân 
dân sau khi đất nước độc lập thống nhất và 
trong quá trình đi lên xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Trách nhiệm lớn lao đối với vận 
mệnh đất nước và dân tộc Người không thể 
không lo lắng điều này, bởi trong lịch sử đã 
không thiếu các triều đại sau khi đánh thắng 
ngoại xâm giành lại độc lập cho dân tộc đã 

nhanh chóng rơi vào mục ruỗng và sụp đổ 
do phe phái đấu đá tranh giành lẫn nhau, do 
sa đọa về đạo đức của đội ngũ quan lại, làm 
cho nhân dân đói rách lầm than. Hơn nữa, 
trong một giai đoạn lịch sử đang có sự đan 
xen giữa cái cũ và cái mới, những cái xấu 
xa, tàn dư của xã hội cũ đang tồn tại ở khắp 
mọi nơi, có cơ hội là nẩy nở, phát triển, nếu 
không có quyết tâm cao, không chịu tu 
dưỡng, rèn luyện thì sa ngã, hư hỏng không 
từ bất kỳ ai. Điều làm Bác lo lắng hơn cả là 
khi trong tay đã có quyền lực, mặt trái của 
quyền lực dễ đưa con người tới sự tha hóa. 
Thực tế không thiếu trường hợp do tha hoá 
quyền lực mà biến bạn thành thù, lợi dụng 
quyền lực để vơ vét, đục khoét trở thành 
sâu mọt. 
            Trong lãnh đạo kháng chiến kiến 
quốc và xây dựng bảo vệ đất nước, Người 
luôn cảnh báo cán bộ, đảng viên về các căn 
bệnh: “tham lam, lười biếng, hiếu danh, 
thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc 
lãnh tụ, hữu danh vô thực, kéo bè, kéo 
cánh, bệnh cá nhân…”.  Khi Đảng trở 
thành Đảng cầm quyền, sẽ có những kẻ cơ 
hội tìm cách chui vào Đảng, lợi dụng để 
làm quan phát tài; nịnh trên, lừa dưới, kéo 
bè, kết cánh, đấu đá tranh giành làm suy 
yếu Đảng. Trong bút tích của Người ở bản 
Di chúc, cụm từ “đạo đức cách mạng” xuất 
hiện hai lần khi nói về Đảng và đoàn viên 
thanh niên, cả hai lần đều được gạch dưới. 
Người muốn nhấn mạnh Đảng cầm quyền, 
đoàn viên thanh niên là người kế thừa xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phải luôn luôn giữ 
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 vững đạo đức. Theo Người, sức hấp dẫn 

của chủ nghĩa xã hội, trước hết là ở những 
giá trị đạo đức của nó, ở phẩm chất của 
những người cộng sản. Chủ nghĩa xã hội sẽ 
không thể giành thắng lợi nếu để mất đi 
những giá trị đạo đức. Người đã dự cảm từ 
rất sớm một vấn đề mà ngày nay ta càng 
thấy rõ tính hệ trọng đối với việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đó là “thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi 
của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá 
nhân”. Cũng như không dám đảm bảo thực 
hành dân chủ rộng rãi thì không thể chống 
được quan liêu, lãng phí, tham ô, tham 
nhũng. Chủ nghĩa xã hội là đối lập với chủ 
nghĩa cá nhân. Thành bại của chủ nghĩa xã 
hội tùy thuộc vào việc những người xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là đội ngũ tiên 
phong có đủ dũng khí và quyết tâm để đánh 
thắng thứ “giặc nội xâm” mà Người coi là 
kẻ thù nguy hiểm nhất hay không? Chủ 
nghĩa xã hội theo Người, không chỉ là một 
nền kinh tế phồn vinh giàu có, một thể chế 
chính trị dân chủ - pháp quyền, đảm bảo 
quyền dân chủ thực sự của nhân dân, một 
xã hội công bằng, bình đẳng cho sự phát 
triển hài hòa cá nhân và cộng đồng, mà còn 
là một nền tảng đạo đức trong sạch, thấm 
sâu vào các quan hệ xã hội. 
          Di chúc có hẳn một phần Người nói 
về việc riêng. Song không thấy có một yêu 
cầu nào cho riêng Người. Tất cả đều là 
những mong muốn làm sao để lại những 
điều tốt đẹp nhất cho con cháu mai sau. 
Người đã dạy chúng ta đã là ở đời và làm 
người thì phải biết yêu nước, thương dân, 
phải “mình vì mọi người”; sống cho trong 
sạch đừng để sa vào những riêng tư thấp 
hèn, có như vậy mới thanh thản trong cuộc 
sống.  Điều lo lắng nhất của Bác bây giờ 
cũng nỗi lo của toàn Đảng, toàn dân. Tình 
trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thoái 
hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên đang là nỗi bức xúc lớn trong xã hội 
ta. Hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, đặc 
biệt là tình trạng nhóm lợi ích tiêu cực đang 

là trở ngại lớn trên con đường đi tới mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”. Tìm hiểu sự quan tâm lo 
lắng và những lời căn dặn của Bác trong Di 
chúc về đạo đức, nhắc nhở mỗi cán bộ, 
đảng viên trong bối cảnh hiện nay cần phải 
nhận thức một cách thật đầy đủ về tầm quan 
trọng của đạo đức cách mạng và tác hại 
cùng sự nguy hiểm của chủ nghĩa cá 
nhân.Từ đó, xây dựng quyết tâm chính trị 
của toàn Đảng toàn dân trong cuộc đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
quyết tâm làm trong sạch Đảng, trong sạch 
Nhà nước, tập hợp đoàn kết toàn dân vượt 
qua mọi thử thách, khắc phục mọi khó 
khăn, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ đưa 
đất nước, quê hương vững bước tiến lên. 
Hiện nay, để giải quyết tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên là một “vấn đề cấp bách” vì thế đoàn 
kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
đang trở nên quan trọng và cấp thiết hơn. 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội 
Đảng các cấp; mỗi cán bộ, đảng viên cần 
phải cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao phẩm 
chất trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện 
các nghị quyết trên cơ sở tổng kết thực tiễn 
đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, 
giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển 
mới của cả nước, địa phương, ngành. Quan 
tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự 
coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở 
tất cả các cấp, các ngành. Học tập và làm 
theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng ta trong 
sạch vững mạnh không chỉ là trách nhiệm 
của các cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên, 
mỗi quần chúng, mà đó còn là yêu cầu của 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là 
sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân. Từ 
kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, không vượt 
qua được chủ nghĩa cá nhân, vướng vào 



 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH 
 vòng danh lợi thì rất dễ xảy ra mất đoàn 

kết. Vì vậy muốn thực sự đoàn kết thì phải 
bằng hành động  thiết thực, đây cũng là 
cách để sửa chữa những sai lầm đã mắc 
phải để phát huy truyền thống tốt đẹp của 
Đảng. 
 Thứ hai, đổi mới công tác tuyên 
truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của 
Đảng theo phương châm “từ trên xuống” 
(cấp trên thực hiện trước, cấp dưới thực 
hiện sau), “trong trước ngoài sau” (trong 
Đảng thực hiện trước, ngoài Đảng thực hiện 
sau), “nói đi đôi với làm” (nhất quán giữa 
nói và làm). Tổng kết những kết quả cùng 
bài học kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 
03- CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai 
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
trong các hội nghị sơ kết và tổng kết hằng 
năm gắn liền với đánh giá tình hình và 
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 
quần chúng. Chú trọng việc biểu dương, 
khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu 
biểu, tuyên truyền nhân rộng những tấm 
gương điển hình, tạo sự lan tỏa trong cơ 
quan và trong xã hội. 

Thứ ba, nêu cao tính chuẩn mực, 
gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc 
giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách 
mạng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, tận tụy 
với công việc, gắn bó mật thiết với nhân 
dân, chân thành với đồng nghiệp. Tạo động 
lực cho mỗi cá nhân tự mình học tập và 
nghiên cứu về tấm gương của Bác, nghiêm 
túc phê phán và tránh xa các tệ nạn như, 
tham nhũng, tiêu cực, bè phái, lợi ích nhóm 
đang trở thành một hiện tượng khá phổ biến 
hiện nay. Tạo điều kiện cho mỗi đảng viên 
được cống hiến nhiều hơn nữa trong thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa 
phương. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký 
phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn 
mực đạo đức đã xây dựng và báo cáo trước 
chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt. Cuối 

năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn 
mực đạo đức làm tiêu chí bình xét thi đua, 
khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn 
luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể. 
 Thứ tư, chủ động nắm bắt và định 
hướng dư luận trong đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, viên chức. Mỗi cán bộ đảng viên phải 
nắm bắt những vấn đề trong nội bộ có liên 
quan đến tình hình thời sự và trật tự an ninh 
trong nước, quan hệ quốc tế, tình hình chủ 
quyền và biển đảo, tình hình của địa 
phương. Các cấp ủy cần tăng cường giáo 
dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng 
viên. Đây là một trong những nội dung cốt 
lõi trong công tác xây dựng Đảng, có vai 
trò to lớn, góp phần quan trọng vào việc 
giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức 
chính trị, thống nhất ý chí và hành động của 
cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước.  

Thứ năm, mỗi cán bộ, đảng viên phải 
xây dựng chương trình hành động đảm bảo 
yêu cầu thiết thực, xuất phát từ những lĩnh 
vực chuyên môn và cương vị của mình để 
hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh 
thần trách nhiệm cao theo phương châm 
“nói ít, làm nhiều”. Mỗi đảng viên phải 
thực sự là một tấm gương đạo đức tận tâm 
phục vụ nhân dân và vươn lên trong cuộc 
sống, trong công tác thực sự là người đảng 
viên, công chức, viên chức mẫu mực để 
phục vụ tốt nhân dân; sớm đưa nghị quyết 
đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc 
sống có hiệu quả cao.  

Bác đã đi xa, nhưng đạo đức, phong 
cách của Người là di sản vô cùng quý báu 
với mỗi người dân Việt Nam nói chung và 
cán bộ, đảng viên nói riêng. Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên 
chúng ta tự hoàn thiện mình; góp phần thiết 
thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu cách mạng 
trong giai đoạn mới./. 


