
Quan điếm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh qua Đi chúc

của Hồ Chí Minh

TS. Lê Kinh Nam

GV Triết học, Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn ĐảngDoàn dân ta bản
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Di chúc lịch sử, với những chỉ dân quý báu vê nhiêu vân đê hệ ừọng trước măt và lâu

dài cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ

Chí Minh, Di chúc của Người là một trong những tài sản vô giá mà Người đã để lại

cho toàn Đảng toàn dân ta. Gần 50 năm đã trôi qua, nhưng những lời căn dặn của

Người thể hiện trong di chúc đã trở thành những giá trị tư tưởng lớn lao, định hướng

đúng đắn cho toàn Đảng và toàn dân ta trên con đường xây dựng và phát triển đất

nước. Một ừong những giá trị tư tưởng thể hiện sâu sắc trong Di chúc của Người là

vấn đề xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh, đây là tư tưởng cốt lõi

không chỉ có những giá trị về mặt lý luận mả còn để lại những giá ừị thực tiễn sâu sắc

và có một sức sống mạnh mẽ đã và đang có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây

dựng và chỉnh đôn Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề xây dựng một Đảng

cầm quvền trong sạch, vững mạnh có uy tín và chiếm được lòng tin của nhân dân. Từ

thực tiễn quá trình phát triển của Đảng với vai trò là người sáng lập và rèn luyện Đảng

ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết thành tư tưởng và lý luận cơ bản có tính khoa học

về xây dựng một Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh. Tư tưởng về xây dựng

đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tập

trung vào một số điểm sau đây:

Một là, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Không phải chỉ đến Di chúc, Bác mới đặt việc xây dựng Đảng lên vị trí số một

mà ngay trong cuốn sách giâo khoa đầu tiên cho cách mạng Việt Nam Đường cách

mệnh xuất bản năm 1927, Bác đã viết: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hét

.phải có đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người

cầm lái có vững, thuyền mới chạy”(l)- Tháng 5/1968, khi sửa Di chúc, Người viết rõ

thêm về điều hệ trọng này. Người trù tính những việc phải làm sau khi cuộc chống Mỹ

cứu nước của nhân dân ta đằ hoàn toàn thắng lợi. Người viết: “Theo ý tôi, việc cần



phải làm trước tiên là chinh đốn lại Đảng, lảm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi 

chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ 

nhân dân...”.

Trong Di chúc, Người còn khẳng định: “Đảng ta là một đảng cầm quyển” và 

Người dành cả một đoạn để nói về ừách nhiệm của Đảng, về sự rèn luyện tu dưỡng 

đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Toát lên trong toàn bộ nội dung bản Di chúc 

là lời căn dặn của Người, phải củng cô bên chặt môi quan hệ máu thịt giữa Đảng với 

dân. Đảng và Chính phủ (cũng như Nhà nước nói chung) phải làm hết sức minh để 

phục vụ nhân dân, chăm lo tới cuộc sống của người dân.

Lời dặn đầu tiên của Bác trước lúc đi xa cho thấy tầm quan trọng hàng đầu của 

công tác xây dựng đảng và sự quan tâm đặc biệt của Bác đến công tác này. Trong Di 

chúc, Người đặc biệt nhấn mạnh đến trọng trách lịch sử của Đảng, tính tiền phong 

gưong mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, suốt đời chăm lo cho cuộc sống của 

dân, tận tụy trung thành với Dân, với Nước. Bởi thế, nổi bật trong Di chúc là “trước 

hết nói về Đảng”, “trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, “Đầu tiên là công việc đối với 

con người”, chăm lo chu đáo tới đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người dân, nhất 

là thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa cho thương binh, liệt sĩ, những người có 

công, các gia đình có công với nước. Người từng nói, đường lối, chính sách của Đảng 

và Chính phủ là đạo lý yà đạo nghĩa lớn nhất.

Nhiều văn kiện của Đảng đã nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay xây dựng 

kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tuy nhiên, trong 

thực tế, nhận thức và sự quan tâm công tác xây dựng đảng chưa tương xứng với yếu 

cầu của một nhiệm vụ “then chốt”, thậm chí, có nơi, có lúc, người lãnh đạo còn xem 

nhẹ công tác xây dựng đảng.

Trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, thực hiện di huấn của Bác, đòi hỏi 

mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng 

về xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta. 

Trong công cuộc phát ừiển kinh té thị trường hiện nay, khi việc làm, thu nhập, lợi ích 

trở thành vấn đề sát sườn, cấp bách đối với mọi người thì việc tập trung cho công tác 

xây dựng đảng không dễ thực hiện. Vỉ vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng 

viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thể hiện rõ trách nhiệm đối với



công tác xây dựng đảng, khắc phục những biếu hiện xem nhẹ vai ừò lãnh đạo của 

Đảng và công tác xây dụng đảng.

Hai là, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng

Từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đọàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất 

định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triến mọi thuận lợi và làm ừòn nhiệm vụ 

nhân dân giao phó cho chúng ta”. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ 

giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên ngay từ ngày thành lập đến nay, 

Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng 

lợi này đến thắng lợi khác”(2). Như vậy, đoàn kêt thống nhất trong Đảng là cội nguồn 

tạo nên sức mạnh lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhân tố để phát huy cao độ trí tuệ 

và khả năng sáng tạo của những chiến sĩ tiền phong, Đoàn kết trong Đảng là cơ sở, nền 

tảng vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Đảng đoàn két, dân tộc 

đoàn kết và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân tạo nên sức mạnh vĩ đại để dân 

tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù để đi tới thắng lợi. Trong 

lịch sử phát triển của Đảng ta, thắng lợi to lớn trong đấu trạnh giành chính quyền, 

trong chiến ừanh giữ nước và những bước phát triển trong công cuộc đổi mới hiện nay, 

gắn liền với sự lãnh đạo đoàn kết thống nhất trong Đảng, đây ỉà nhân tố quyết định sức 

mạnh của Đảng, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, nước ta và trong công cuộc 

đổi mới hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng Đoàn kết thống nhất là nguồn sức mạnh, là then 

chốt của thành công. Là người sáng lập Đảng và lãnh tụ cách mạng, Người luôn luôn 

quan tâm tới vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc 

tế, trong đó đặc biệt chăm lo xây dựng rẻn luyện Đảng ta thành một khối đoàn kết 

thống nhất. Trong di chúc để lại, điều căn dặn đầu tiên của Người đối với mỗi cán bộ, 

đảng viên là nói về đoàn kết và khẳng định vị trí, vai trỏ quan trọng của sự đoàn kết 

nhất trí trong Đảng "... phải giữ gìn đoàn két nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 

của mắt mình”(3). Nhìn ở góc độ số lần đề cập đến vấn đề đoàn két trong các bài viết 

*của Người phần nào càng khẳng định rõ hơn sự quan tâm đặc biệt của Người đối với 

sự đoàn két trong Đảng. Theo số liệu thống kê, trong 1.921 bài viết của Bác có tới 839 

bài Bác đề cập đến vấn đề đoàn kết thống nhất và có tới 1.809 lần Bác dùng từ “đoàn 

két”, “đại đoàn kết”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, vấn đề đoàn két trong



Đảng được Bác nhắc đi, nhắc lại 16 lần. Trong “Di chúc”, thuật ngữ “đoàn kết” được 

Bác nhấn mạnh 7 lần.

Có thể nới rằng đoàn kết và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là tư 

tưởng nhất quán và xuyên thấm từ thời dựng Đảng đến tận phút cuối cùng trọn vẹn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ .quý báu của Đảng ta, tuy nhiên, từ khi trở 

thành đảng câm quyền, ở nơi này, nơi khác đã xảy ra tình trạng mât đoàn kêt trong câp 

ủy, mất đoàn kết, giữa cấp trưởng với cấp phó, giữa cán bộ với cán bộ..., có nơi gay 

gắt, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, phải tiếp 

tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đoản kết; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập 

trung dân chủ; chủ động phát hiện, xử ỉý kịp thời những trường hợp mất đoàn kết; kiên 

quyết xử lý, thay thế những cán bộ gây mất đoàn kết; phòng ngừa, đấu tranh loại trừ 

những nhóm lợi ích tiêu cực đang làm xói mòn sự đoàn kết, thống nhất trong 

Đảng.

Ba là, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng 

Trong Di chúc, Hồ Chí Minh đã rất quan tâm phải thực hành dân chủ rộng rãi, 

trước hết trong Đảng. Người nói rằng phải thật thà đoàn kết thì cũng có thể nói phải 

thật thà dân chủ, dân chủ thật sự. Người nhắc nhở, căn dặn, “Trong đảng thực hành 

dân chủ rộngrãf\Đ ó ỉày ấn  đề gắn liền với chỉnh đốn đảng,

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng 

và xây dựng một Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, thì một trong những yếu tố 

cơ bản là việc Đảng phải thực hiện quyền dân chủ thực sự và rộng rãi, dân chủ trong 

Đảng và dân chủ trong xã hội (dân chủ thực sự ở đây, không phải là dân chủ vô chính 

phủ, hay dân chủ giả hiệu). Thực tiễn đã chứng minh ở đâu Đảng thực hiện tốt quyền 

dân chủ thì ở đó tránh được những biểu hiện tiêu cực trong Đảng nói riêng và xã hội 

nói chung, và ở đó uy tín của Đảng và lòng tin trong quần chúng nhân dân được nâng 

cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: "Thực hành quyền dân chủ là cái chìa khoá 

vạn năng để có thể giải quyết mọi khó khăn trong mọi công việc ngay từ khi lập kế 

hoạch và suốt cả thời gian thực hiện, phải mạnh dạn phát động quần chúng, làm cho 

mọi người thấm nhuần tinh thần dân chủ tập thể, quần chúng thực sự có quyền dân chủ 

và cán bộ đảng viên phải xung phong gương mẫu thì chắc chắn ngăn ngừa được những 

tệ quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí tham ô..."(4). Trong xã hội cũ, khi cả dân tộc bi áp



bức nô dịch thì nhân dân ta bị tước đoạt quyền dân chủ. Trong chế dộ xã hội chủ nghĩa

do Đảng cầm quyền, làm cho chính quyền thực sự về tay nhân dân; nhân dân làm chủ

thể của mọi quyền lực dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là

đày tớ thật trung thành của nhân dân nhân dân lao động được làm chủ, mọi việc đều

cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần

khẳng định:" Nước ta là một nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu
* T

quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là ừách nhiệm của dân. Sự 

nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ 

trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do nhân dân tổ chức nên. Nóỉ 

tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân''(5). Một xã hội thực sự dân chủ là một 

xã hội mọi quyền lực phải thuộc về nhân dân. Để thực hiện quyền dân chủ một cách 

rộng rãi và đi vào thực chất điều trước tiên tư tưỏng phải được tự do có nghĩa là đối 

với mọi vấn đề, mọi người được tự do bày tỏ những ý kiến hay quan điểm của mình, 

góp phần tìm ra chân lý, tìm ra lẽ phải.

Một trong những căn nguyên của những khó khăn, thách thức đang cản trở sự 

phát triển của cách mạng, của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới là chưa thực hiện tốt 

dân chủ. Muốn khắc phục được những hạn chế, yếu kém về dân chủ nội bộ, Đảng phải 

đổi mới tư duy về dân chủ, từ bỏ các cơ chế lỗi thời, tin tưởng nhân dân và đội ngũ 

đảng viên, thực sự cầu thị, khai thông mọi nguồn lực cho dân chù phát triển.

Bốn là, phê bình và tự phê bình

, Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng, góp

phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức đảng; nâng cao 

chất lượng, uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thiết thực xây dựng và chỉnh đốn 

Đảng, để Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn 

trong Di chúc: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm 

chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và 

thống nhất của Đảng”(6),

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng 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” và Người cũng nhấn mạnh: “Một đảng có gan thừa nhận 

khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ



hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. 

Như thế mơi là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc-chắn, chân chính”(7). Vì vậy, để 

Đảng tiếp tục làm tròn sứ mệnh tiền phong của minh, nhất định thường xuyên, hằng 

ngày, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tự phê bìụh và phê bình là việc phải làm thường

xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng “như rửạ mặt hàng ngày”, nhằm đảm bảo chế độ
T  ,

sinh hoạt Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là đê phát huy ưu điêm, khăc 

phục khuyết điểm, củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ. Hồ Chí Minh từng nhấn 

mạnh: Tự phê bình là “nêu ưu điểm và vạch ra khuyết điểm của mình”, là thật thà nhận, 

công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa 

chữa. Đó là cách mỗi người tự đánh giá để mỗi người vừa thấy được “cái hay”, “cái dở” 

của mình, vừa tạo điều kiện để những người xung quanh đóng góp ý kiến, giúp bản 

thân sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Còn phê bình là “nêu ưu điểm, vạch ra 

khuyết điềm của đồng chí mình”; là tham gia góp ý kiến và nêu cách thức để sửa chữa 

khuyết điểm. Từ đó, vừa cổ vũ đồng chí mình phát huy những ưu điểm, những cách 

làm hay, những việc làm tốt, vừa nhằm tìm ra biện pháp khắc phục khuyết điểm, hạn 

chế, sai lầm để cùng nhau ngày càng tiến bộ. Cũng theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và 

phê bình chỉ có ý nghĩa, phát huy được tác dụng khi được thực hiện nghiêm túc, với 

tinh thần “phê bình .minh cũng như phê bình người khác phải ráo riết, triệt để, thật thà, 

không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Đồng thời 

chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phê 

bình ngưởi”(8).

Hổ Chí Minh nhấn mạnh và yêu cầu nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong 

Đảng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, từ trên xuống và từ dưới lên, bảo 

đảm công khai, dân chủ và gắn với sửa chữa, biểu dương, khen thưởng thì mới phát 

huy được tác dụng. Dân chủ là một trong những yểu tố quan trọng để việc thực hiện 

nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng vừa nghiêm túc vừa đạt hiệu quả cao. 

Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng mạnh khỏe, “các cơ quan, các cán bộ, đảng 

viên, mỗi người mỗi ngày thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ 

thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa”(9). 

Việc tự phê bình và phê bình tại mỗi tổ chức cơ sở đảng phải tránh tình trạng “dĩ hòa 

vi quý” vi sợ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân; đồng thời cũng tránh tâm lý sợ “phê bình



cấp trên sẽ bị trù dập, phê bình đồng nghiệp sẽ bị mất lòng, phê bình cấp dưới sẽ bị 

mất phiến” - đó là kiến phê bình chiếu lệ, một chiều, mang tính hình thức, thực chất là 

nói cho qua chuyện hoặc nói để lấy lòng nhau.. .Tự phê bình và phê bình là cần thiết, 

quan trọng, phải làm thương xuyên, lâu dài, nhưng “đúng lúc, đúng cách” và “phải biét 

tôn trọng ỉẫn nhau” mới đúng vó'i chỉ dẫn của Hồ Chí Minh..

Năm là, cán bộ, đảng viênphải thấm nhuần đạo đức cách mạng, Tà người đầy tơ
" v

thật trung thành của nhân dân.

Người đặc biệt quan tâm đến vấn về đạo đức cách mạng, đây là vấn đề cốt lõi, 

ỉà một nhân tố quan trọng, cần thiết để xây dựng Đảng thật sự trong sạch và vững 

mạnh, Trước khi ra đi, trong Di chúc Người căn dặn:“...Đảng ta là một Đảng cầm 

quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thám nhuần đạo đức cách mạng, thật sự 

cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”(10). Người quan niệm đạo đức là nền tảng của 

người cách mạng, nó được ví như gốc của cây, nguồn của sông “Không có gốc thì cây 

héo, không có nguồn thì sông cạn”, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới 

hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa 

xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát ứiển và củng cố...cũng 

như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(l 1). Bên cạnh những trăn 

trở, suy tư để đề ra đường lối, chiến lược cho cách mạng Việt Nam, Ngưởi luôn dành 

thời gian, tâm huyết cho việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho mọi người 

nhất là cán bộ đảng viên. Theo Chù tịch Hồ Chí Minh: "đạo đức cách mạng là vô luận 

.trong hoàn cảnh nào người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hét. Nếu 

lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích của cá nhân 

phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng"(12). Người khẳng định: "Người có đạo đức 

cách mạng thì gặp khó khăn gian khổ, thất bại chẳng sợ sệt, rụt rè, lùi bước vi lợi ích 

của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc mà không ngại hy sinh lợi ích riêng của mình, 

khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng cũng không tiếc, người có đạo đức cách 

mạng thì khi gặp thuận lợi và thành công cũng luôn giữ tinh thần chất phác khiêm tốn 

" lo trước thiên hạ vui sau thiện hạ" lo hoàn thành nhiệm vụ tốt chứ không kèn cựa về 

*mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hoá, 

không tham tham ô lãng phí" (13). Vì vậy việc thường xuyên giáo dục, tuyên truyền 

cho cán bộ đảng viên thấm nhuần đạo đức cách mạng là một việc rất quan trọng trong



cuộc đấu tranh chống lại tư tưởng cá nhân chủ nghĩa và xây dựng Đảng trong sạch, 

vững mạnh. - -

Người cũng cho rằng, mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, là một trong 

những nhân tố quan trọng để nâng cao uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần 

xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh. Nguồn gốc sức mạnh của Đảng 

cộng sản là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng và được ,thà hiện trước tiên đó là 

Đảng phải chăm lo đây đủ vả sâu săc đên đời sông, lợi ích của quân chúng nhân dân 

lao động đây là mục đích thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của Đảng. Phấn đấu hy sinh 

cho lý tưởng cao quý của Đảng, cho hạnh phúc của nhân nhân là lẽ sống của mỗi 

người cộng sản, đây là một vấn đề thuộc về tỉêu chuẩn và tư cách của người đảng viên, 

một thuộc tính quan trọng trong quy định bản chất của ngưởi cộng sản. Trong Di chúc 

Người căn dặn: “...Đảng ta là mộtĐảng cầm quyền., phải giữ gìn Đảng ta thật trong 

sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân 

dân”(14). Từ thực tiễn phát triển đã chỉ ra rằng, có châm lo đầy đủ lợi ích của nhân 

dân thì mới thúc đẩy sản xuất phát triển, đời sống của nhân dân được bảo đảm, quần 

chúng sẽ gắn bó chặt chẽ với Đảng, với chế độ. Người nhắc nhở ". ..Cán bộ Đảng và 

chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hét sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. 

Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ 

mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ rễ dàng thực hiện. Neu dận 

đói rét dốt bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện đượcn(15). 

Mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng còn được thể hiện ở sự tôn trọng và phát huy 

quyền làm chủ tập thể của nhân dân, đi sâu, đi sát quần chúng, lắng nghe ý kiến và tạo 

điều kiện cần thiết để phát huy nghị lực sáng tạo của quần chúng nhân dân. Một trong 

những yếu tố rất quan ừọng để tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa đảng viên và quần 

chúng chính là việc phát huy mạnh mẽ vai trò gương mẫu của đảng viên và được thể 

hiện trước tiên là ở tư cách, đạo đức, lối sống trong sạch trong mỗi đảng viên và việc 

đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tha hoá trong Đảng.

Gần 50 năm đã trôi qua, tư tưởng và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

xây dựng một Đảng cầm quyền ừong sạch và vững mạnh được thể hiện trong Di chúc 

của Người, càng có ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Đây cũng chính là 

những bài học kinh nghiệm vô giá đối với Đảng ta hôm nay trong vai ừò lãnh đạo đất



nước, lãnh đạo quần chúng nhân dân và trong công cuộc xây dựng đât nước vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.
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