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 Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề
mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên
hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán
bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là
đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân.

 NHỮNG CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
 Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ được coi là những điều quy định làm căn cứ
để đánh giá phẩm chất, nhân cách của người đảng viên, để xem người đó có xứng đáng là
thành viên trong đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, xứng đáng đảm nhận
trọng trách với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ cách mạng, những nhà tư tưởng quan
tâm và bàn luận nhiều nhất vấn đề đạo đức, đặc biệt là đạo đức cách mạng. Trên cơ sở
xem xét một cách toàn diện, các lĩnh vực hoạt động của đời sống, trong các mối quan hệ
và bản chất của con người, Hồ Chí Minh đã nêu lên chuẩn mực, những giá trị chung nhất,
cơ bản nhất mang tính phổ quát của nền đạo đức mới - đạo đức cách mạng.
 Người khái quát nội hàm đạo đức cách mạng là: “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường.
Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”; “Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với
nhân dân”. Người nêu bật những phẩm chất của người cách mạng cần được bồi đắp là:
nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm và khẳng định: “Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không
phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng
của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”. Như vậy, chuẩn
mực đạo đức cách mạng theo Hồ Chí Minh không nằm ngoài những yêu cầu trong các
chuẩn mực, hành vi đạo đức thông thường, mà là sự đòi hỏi cao hơn, trách nhiệm hơn đối
với cái chung và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với sự nghiệp cách mạng.
 Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, người đảng viên chịu không ít những tác
động tiêu cực, trong đó tác động trực tiếp và mạnh nhất đối với cán bộ, đảng viên chính là
mặt trái của quyền lực, mặt trái của kinh tế thị trường, của hội nhập quốc tế.Cần đặc biệt
lưu ý là mặt trái của quyền lực kết hợp với mặt trái của kinh tế thị trường, đã tạo thành
một sự cộng hưởng gây nên những tiêu cực, suy thoái về đạo đức trong cán bộ, đảng viên
hết sức nghiêm trọng. Tình hình đó đòi hỏi chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cần có
sự phát triển phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng.
Văn kiện XIII của Đảng nêu yêu cầu phải “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo
đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện
mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.
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 PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TIÊU BIỂU CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY
 Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính
trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề
mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên
hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ,
đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo
đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân. Có thể đề xuất
một số phẩm chất đạo đức tiêu biểu của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay như sau:
  Thứ nhất, bản lĩnh chính trị.
Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là thành viên của một đảng cầm quyền,
đảng lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc đi lên xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sứ mệnh đó đòi hỏi Đảng và mỗi đảng viên phải rất vững
vàng, độc lập, sáng tạo trong việc đề ra và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách cũng như xây dựng nội bộ Đảng đoàn kết, vững mạnh; không dao động trước khó
khăn, thử thách.Bởi vậy, bản lĩnh chính trị là phẩm chất chính trị tuyệt đối cần thiết đối với
Đảng Cộng sản cũng như đối với mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng.
 Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên biểu hiện ở nhiều phương diện, trong đó nổi bật là
sự kiên định mục tiêu, lý tưởng của cách mạng xã hội chủ nghĩa; sự trung thành với Tổ
quốc, Đảng; sự vững vàng trước mọi tình huống, sự quyết tâm phấn đấu, vượt mọi khó khăn
gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì lợi ích của Đảng, của giai cấp, dân tộc và nhân
dân. Hồ Chí Minh căn dặn mỗi đảng viên “phải giữ chủ nghĩa cho vững”, "Những người
cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu
cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta
và trên toàn thế giới". Kiên định mục tiêu, lý tưởng, tức là vô luận lúc nào, vô luận việc gì,
cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc ra trước, lợi ích của cá nhân lại
sau, nếu khi "lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên
quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng". Người phê phán nghiêm khắc
những kẻ lợi dụng địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi ích của giai cấp
công nhân và nhân dân lạo động. “Suốt đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân" là phẩm
chất cao quý của người cách mạng” - đó là “tính Đảng”, là nguyên tắc cao nhất của Đảng
mà mỗi đảng viên phải tuyệt đối chấp hành. Đó cũng là điều kiện tiên quyết hình thành
những tình cảm tốt đẹp, cao cả, nhiệt huyết cách mạng, tình cảm và ý chí cách mạng của
người đảng viên không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp chung, phấn đấu đẩy mạnh công
cuộc đổi mới, đóng góp trí tuệ, sức lực, tài năng cho việc xây dựng một xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW,
ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích
chung nhằm tạo cơ chế, góp phần xây dựng và tăng cường bản lĩnh chính trị của cán bộ,
đảng viên.
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  Thứ hai, ham học hỏi, cầu tiến bộ.
 Hồ Chí Minh đã từng lưu ý cán bộ, đảng viên: “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ
được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng
tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải
mình”. Công cuộc Đổi mới mà Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện là một cuộc vận
động mang tính cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống
xã hội. Đó là một quá trình khó khăn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chưa có mô hình định
sẵn. Mặt khác, trong thời đại công nghệ và toàn cầu hóa hiện nay, thế giới đang có nhiều
chuyển biến mạnh mẽ, nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Từ đó, đòi hỏi Đảng Cộng sản
lãnh đạo sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa phải có tiềm lực tư tưởng, khoa học mạnh
mẽ ở trình độ cao của trí tuệ xã hội và thời đại, trong đó đảng viên phải là người có học
thức, có năng lực trí tuệ và sáng tạo, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ.
 Cầu tiến bộ, ham học hỏi là phẩm chất đạo đức cách mạng rất căn bản, bởi chỉ khi mỗi
cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt thì Đảng mới không bị
lạc hậu, mới đủ sức mạnh trí tuệ để lãnh đạo dân tộc thực hiện mục tiêu, lý tưởng của
mình. Phẩm chất này đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nhanh chóng nắm bắt kiến thức khoa
học hiện đại, trước hết là trong lĩnh vực hoạt động của mình, bắt kịp những thành tựu mới
trong lĩnh vực chuyên môn mà mình đảm nhiệm. Phẩm chất này đòi hỏi mỗi người phải
chống lại thái độ chây lười, ngại học tập, nâng cao trình độ, thoả mãn với vốn kiến thức đã
có, coi thường khoa học, lý luận, đề cao kinh nghiệm, chống lại tình trạng cán bộ, công
chức, đảng viên mà không thành thạo chuyên môn, chức trách, công việc được giao, làm
ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
cũng như sự tin tưởng của nhân dân với cán bộ, đảng viên. Xã hội càng hiện đại càng đòi
hỏi trình độ kiến thức cao. Với sự nỗ lực học tập không ngừng, cán bộ, đảng viên mới có đủ
khả năng lãnh đạo, quản lý xã hội phát triển.
  Thứ ba, giữ vững kỷ luật Đảng và nghiêm chỉnh thực thi pháp luật của Nhà nước.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như
một người. Đó là nhờ có kỷ luật”. Người yêu cầu “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi
bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Là đảng viên cộng sản, thì khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ
chức Đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức. Đảng viên chẳng những
phải giữ gìn kỷ luật của Đảng mà còn phải giữ gìn kỷ luật của chính quyền, của cơ quan,
đoàn thể cách mạng, của nhân dân, bởi “kỷ luật của chính quyền, của đoàn thể, nhân dân
và Đảng cũng là một”. Đối với cán bộ, đảng viên càng có công thì càng phải khiêm tốn,
đảng viên giữ vị trí càng cao, càng phải gương mẫu và nếu mắc sai phạm càng phải chịu
kỷ luật nghiêm khắc. Trong bất kỳ trường hợp nào, mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ
luật của Đảng và bình đẳng về mặt công dân trước pháp luật, không được “tự đặt mình
cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”. Mọi đảng viên có quyền trình bày
ý kiến riêng của mình. Song, khi đã có nghị quyết của tập thể thì phải làm theo nguyên tắc 
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thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức. Phục tùng kỷ luật, đó là “bổn phận”, là
“nghĩa vụ” của đảng viên, ngược lại “không giữ vững kỷ luật của Đảng, không kiên quyết
chấp hành chính sách và nghị quyết của Đảng, không thiết tha quan tâm đến lợi ích của
Đảng - là trái với nghĩa vụ của đảng viên”.
 Ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên phải được thể hiện cả trong suy nghĩ lẫn trong hành
động, cả trong cách nói lẫn trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày và trong công việc. Đảng
viên phải gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động
của tổ chức; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất đặc
biệt là bệnh tham ô, tham nhũng.
 Hồ Chí Minh chỉ rõ bản chất của tham ô, tham nhũng là ăn cắp của công, là nhũng nhiễu,
gian lận, đục khoét nhân dân, là tham lam, là trộm cướp. Trong công cuộc Đổi mới, từ Đại
hội Đảng lần thứ IX, Đảng ta đã nhận thức một cách sâu sắc thực trạng và những tác hại
sâu sắc của căn bệnh này: “Điều cần nhấn mạnh là: tình trạng tham nhũng và sự suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đang
cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và làm
giảm lòng tin trong nhân dân (...). Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng”. Văn
kiện Đại hội XIII thẳng thắn nêu lên khuyết điểm, hạn chế trong Đảng “tình trạng suy thoái
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ còn phức tạp… Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa tạo
được sự lan tỏa sâu rộng”. Bởi vậy, bên cạnh việc nêu cao đạo đức cách mạng cho mỗi cán
bộ, đảng viên thì việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật của Đảng; xây
dựng và thực thi hệ thống pháp luật nghiêm minh là biện pháp cực kỳ cần thiết nhằm làm
trong sạch hóa đội ngũ cán bộ.
 Tăng cường ý thức kỷ luật không có nghĩa là thủ tiêu sự sáng tạo cá nhân của các cán bộ,
đảng viên, đặc biệt trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay rất cần tư duy, nhận thức
mới có tính đột phá, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, nhanh chóng đời sống kinh tế xã hội.
Song điều đó không có nghĩa đảng viên có thể là vượt qua các nguyên tắc, vi phạm các
quy chế của Đảng, đặt mình ra ngoài tổ chức, đứng trên tổ chức, vi phạm các nguyên tắc tổ
chức. Ý thức tổ chức, kỷ luật, đoàn kết nội bộ là một phẩm chất tiên quyết của đạo đức
cách mạng. Nó bảo đảm cho các phẩm chất khác có thể thực hiện được trọn vẹn, đầy đủ và
hoàn chỉnh.
  Thứ tư, trọng dân, yêu dân, tin dân, gần dân, học dân.
 Đảng ta đã xác định chế độ chính trị của nước ta là chế độ làm chủ của nhân dân lao
động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với
nhân dân. Không phải ngẫu nhiên Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải
thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối
với quần chúng, coi việc tôn trọng, học hỏi, có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn
đề thuộc về phẩm chất, tư cách, đạo đức của đảng viên.
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 Đảng ta là đảng cầm quyền, vì vậy, nhiều cán bộ, đảng viên là những người lãnh đạo,
quản lý. Cán bộ, đảng viên còn là cầu nối giữa Đảng với quần chúng, là người tổ chức quần
chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước. Bởi
vậy, có yêu dân, có tin dân, có trọng dân, đảng viên mới hết lòng hết sức phục vụ nhân dân,
mới tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân, mới có thể khơi dậy và phát huy sức mạnh trí
lực, nhân lực và tài lực của nhân dân. Có gần dân, đảng viên mới hiểu đời sống xã hội thực
tiễn phong phú, sinh động đang diễn ra; mới nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và sáng
kiến của nhân dân để đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp cũng như làm cho dân hiểu,
dân tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, có học hỏi dân, đảng
viên mới mở mang, làm giàu thêm hiểu biết của mình bằng trí tuệ sáng tạo và kinh nghiệm
phong phú của nhân dân.
 Đương nhiên, trong quá trình phát huy dân chủ phải chống thái độ theo đuôi quần chúng.
Đặc biệt với sự bùng nổ công nghệ thông tin, sự phổ biến rộng rãi của các mạng xã hội như
hiện nay, một vấn đề đưa có rất nhiều quan điểm, nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau. Điều
đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên với tư cách là người lãnh đạo quần chúng, cần phải có đủ tầm,
đủ tâm, đủ bản lĩnh để biết lắng nghe, chắt lọc những gì là thích hợp và đúng đắn. Sâu xa
hơn, mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn phải tự ý thức một chân lý hiển nhiên: có nhân dân thì
mới có cán bộ, đảng viên; nhân dân bầu ra cán, trả lương cho cán bộ; không "trọng" dân,
tức là đã phản bội người đã bầu mình, nuôi mình. Không “gần dân, trọng dân”, đó không
chỉ là sự vi phạm đạo đức đảng viên mà rộng hơn là sự tha hóa của đạo đức “làm người”.
  Thứ năm, phòng chống chủ nghĩa cá nhân.
 Ngay sau khi Đảng trở thành Ðảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy trước
hoàn cảnh mới, người cán bộ, đảng viên rất dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân. Người chỉ rõ: Chủ
nghĩa cá nhân là trong bất cứ công việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết,
muốn cho mọi người vì mình trước khi mình vì mọi người. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng
rất độc, đẻ ra hàng trăm thứ bệnh: tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích
địa vị quyền hành, tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên
quyền, quan liêu, mệnh lệnh, v.v.... Từ đó, Người đặt ra nhiệm vụ “xoá sạch chủ nghĩa cá nhân”
là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng.
 Trong điều kiện Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất và nhất từ khi nước ta
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cá nhân, chủ
nghĩa thực dụng có điều kiện phát triển. Mục tiêu làm giàu bằng mọi giá, coi trọng lợi ích vật
chất đã và đang trở thành cái đích hướng tới của không ít người. Do vậy, đối với cán bộ, đảng
viên, nhất là đối với một số người có chức, có quyền nếu thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng, họ
rất dễ bị cám dỗ và sa ngã bởi lợi ích vật chất "che mắt", việc lợi dụng chức quyền, thu vén cá
nhân, tham nhũng, làm giàu bất chính dẫn đến suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biến
chất về phẩm chất chính trị là hệ quả tất yếu. Chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay, đòi hỏi mỗi
cán bộ, đảng viên luôn có ý thức phục tùng kỷ luật tập thể, biết đặt “việc công, lợi ích công” lên
trên hết và trước hết, kiên quyết loại bỏ ham muốn không chính đáng, làm phương hại đến lợi
ích tập thể, lợi ích của Đảng, của nhân dân và dân tộc.
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 Nêu cao chủ nghĩa tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là hy sinh lợi ích
chính đáng của cá nhân, xóa bỏ cá tính cá nhân. Chủ nghĩa tập thể kết hợp hài hoà quyền
lợi và nghĩa vụ, lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể theo nguyên tắc mỗi người vì mọi người,
mọi người vì mỗi người. Giữ vững kỷ luật tập thể, tổ chức đồng thời tôn trọng sáng kiến cá
nhân, phát triển cá tính, phát triển nhân cách và năng lực sáng tạo, đóng góp riêng của
mỗi cá nhân. Làm được điều đó, mới có thể gắn bó, đoàn kết mọi người trong tổ chức và
tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng.
 Ở bất kỳ giai đoạn nào, sự hoàn thiện đạo đức trong Đảng với những tấm gương sáng về
đạo đức của cán bộ, đảng viên luôn có ảnh hưởng sâu sắc và rộng lớn đến những giá trị
đạo đức của toàn xã hội, của dân tộc. Từ khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị
trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có một thực tế là, hệ thống thang giá trị chuẩn mực xã
hội được hình thành trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa đã và đang biến đổi. Bởi vậy, để thực hiện nhiệm vụ cao cả, cần thiết nhưng
hết sức khó khăn và phức tạp hiện nay là xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết Đảng Cộng
sản Việt Nam phải định hướng những chuẩn mực đạo đức mà mỗi cán bộ, đảng viên cần
phải đạt được. Đạt được những chuẩn mực đó, sẽ làm trong sạch Đảng, giải quyết những
bức xúc của nhân dân, củng cố lại niềm tin của dân với Đảng, nâng Đảng lên tầm cao mới,
góp phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

  Nguồn: Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương
 Link rút gọn: https://bitly.com.vn/7zzfsz
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Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Câu hỏi 1: Mục tiêu cụ thể phát triển đất nước trong giai đoạn tới được Đảng ta xác
định như thế nào?
 Trả lời:
 Đại hội XIII xác định mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn là:
 - Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất
nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu
nhập trung bình thấp.
 - Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
 - Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay
là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
 Câu hỏi 2: Những nội dung cơ bản về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?
 Trả lời:
 - Thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.
 - Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn.
 - Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
 Câu hỏi 3: Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 là gì?
 Trả lời:
 Chủ đề của Chiến lược là:
 - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con
người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và
bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu
đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình
cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
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Hành trình lựa chọn con đường Chủ nghĩa Xã hội
 Cách đây 111 năm, ngày 05/6/1911, từ bến Nhà Rồng - cảng Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất
Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình 30 năm tìm ánh
sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
 

Bến Nhà Rồng, nơi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

 Lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Người, trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt
là suốt 35 năm đổi mới cho thấy những đúc rút của Nguyễn Ái Quốc từ hành trình ấy đến nay vẫn
là “kim chỉ nam” dẫn đường cho đất nước phát triển. 
 Trước cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến sự bóc lột tàn bạo của thực dân và phong kiến tay sai,
nỗi thống khổ của nhân dân lao động, Hồ Chí Minh đã sớm hình thành khát vọng tìm đường giải
phóng dân tộc và có tầm nhìn độc lập, sáng tạo so với các bậc tiền bối. Người quyết chí đi ra nước
ngoài rồi “sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta” trong công cuộc giải phóng, giành độc lập cho dân
tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí
Minh và các lãnh tụ của Đảng cho rằng: với việc tiếp cận tác phẩm Sơ khảo lần thứ nhất những
luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê Nin đã mang đến cho Hồ Chí Minh con
đường cách mạng vô sản, thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 PGS.TS Lý Việt Quang cho rằng: “Trước khi Bác Hồ đọc bản luận cương này, Người vẫn còn trăn
trở. Người vẫn chưa xác định rõ con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường nào. Đọc luận
cương của Lê Nin thì Người mới nhận ra được đây là điều mà Người đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Bởi lẽ Luận cương chỉ ra cho Người rằng con đường dân tộc Việt Nam sẽ đi là con đường giải
phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, thực hiện độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội”.
 Năm 1941, kết thúc một hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, từ đây Nguyễn Ái Quốc đã thực
hiện sứ mệnh mà lịch sử giao cho mình, đó là đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, đoàn kết họ đấu
tranh giành độc lập. Khi thời cơ đến Người đã lãnh đạo cách mạng tháng Tám thành công, sự
kiện làm thay đổi vận mệnh cả dân tộc, thay đổi thân phận của người dân Việt Nam.

Kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(05/6/1911 - 05/6/2022)
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 Ngay trong những ngày đầu giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện quan điểm nhất
quán, đó là Chính phủ phải quan tâm đến đời sống của nhân dân. Người nhấn mạnh phải thực
hiện ngay 4 điều: làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có
học hành.
 Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho rằng: “Bác Hồ giải thích rất
đơn giản, ngay từ những ngày bây giờ chính quyền năm 1945-1946: không có nhân dân thì Chính
phủ không có lực lượng, không có Chính phủ thì nhân dân không ai dẫn đường. Cho nên chúng ta
phải dựa vào dân. Bác dạy cán bộ ta từ lúc hoạch định đường lối chính sách và trong quá trình chỉ
đạo thực hiện phải lấy phương châm “Điều gì lợi cho dân ta hết sức làm, điều gì hại cho dân ta
phải hết sức tránh”. Vì cuối cùng nhân dân tin vào lãnh đạo hay không, chính là họ được hưởng thụ
như thế nào”.
 Khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn của tiền
tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng của chủ nghĩa
xã hội mà Đảng, Nhà nước ta hướng tới. Theo Người, chủ nghĩa xã hội không ngừng nâng cao vật
chất, tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.
 Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng phân tích: “Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm Chủ nghĩa xã
hội là một xã hội, trong đó không có chế độ người bóc lột người. Chủ nghĩa xã hội làm cho tất cả
mọi người đều có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Tức là vừa có cuộc sống vật chất no đủ, vừa
có đời sống tinh thần phong phú. Thứ ba, một xã hội chủ nghĩa theo quan niệm Hồ Chí Minh là
một xã hội do người dân, đồng bào làm chủ”.
 Thực hiện mong muốn của Người, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội” năm 1991 đã khẳng định toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định giá trị là ngọn cờ tư tưởng lý luận, là kim chỉ
nam của Đảng dẫn dắt toàn dân tộc tiếp tục vững vàng và đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 Nhấn mạnh đến mục tiêu "Dân giàu", PGS-TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh bày tỏ, con đường được Đảng lựa chọn để đi, trước hết phải đem lại cho tất cả người dân
một cuộc sống ngày càng giàu đẹp hơn: “Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đấy là
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Có thể nói là thành quả rất lớn. Tất nhiên, cũng có thể
còn mặt này, mặt khác, chỗ này chỗ khác, ở các mức độ khác nhau chúng ta chưa đạt được như
mong muốn, bởi vì chúng ta đang ở trong thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội là có sự
đan xen giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tốt cái xấu, thời kỳ quá độ này là một cuộc đấu tranh lâu
dài gian khổ. Cuối cùng, chúng ta phải hướng tới là tiến bộ, phải thắng cái ác và lạc hậu”.
 Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt
Nam, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Mục tiêu và sự lựa chọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
cũng chính khát vọng của toàn thể nhân dân. Bởi, con đường nào đem lại cho người dân ngày một
giàu hơn, cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn thì tất yếu như thế mới có một xã hội phát triển thật sự
vì nhân dân./.

Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam
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Ngày kỷ niệm 

01/6/1950

05/6/1911

11/6/1948

21/6/1925

28/6/2001

Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi

Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm
 đường cứu nước

Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi 
thi đua ái quốc

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới05/6/1972
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26/6 Ngày toàn dân phòng, chống ma túy
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Nguồn gốc và ý nghĩa: 

Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6
   I. Lịch sử ra đời

 Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, quân phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt 173
người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em
thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai
cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người.
 Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (Pháp), chúng dồn 400 người
vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.
 Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn tâm, năm 1949 Liên đoàn
Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi,
nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân
sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1/6
hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi.
  II. Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam
 Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ
em - Văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc
trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. 
Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hàng năm đã
thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước. 
Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam go ác liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ
tới thiếu nhi cả nước và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh chơi đùa cùng các bé thiếu nhi trong Phủ chủ tịch.
  Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp,

kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần
được no ấm, được vui chơi, được học hành, được vui sướng…”.
Cũng từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu nhi cả nước lại hân hoan đón
thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức quan tâm, dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5
Điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong
Hồ Chí Minh.

Nguồn: vietnamnet.vn
https://bitly.com.vn/uom6zh

http://vietnamnet.vn/quyen-tre-em-tag80541.html
https://bitly.com.vn/uom6zh
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Gương sáng đội viên

 Em Lê Nguyễn Khánh Ngọc - Liên đội trưởng trường THCS Lương Tài, huyện Văn Lâm không
chỉ học giỏi mà luôn gương mẫu năng động, nhiệt tình có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt
động Đội TNTP Hồ Chí Minh.
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 Lê Nguyễn Khánh Ngọc là học sinh lớp 9A1 trường THCS Lương Tài, huyện Văn Lâm. Sinh ra
và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm trong ngành y, ngay từ nhỏ, được nhà trường, gia
đình, tổ chức Đoàn, Đội chăm lo, giáo dục, định hướng, em luôn là một cô bé ngoan ngoãn, có
tính tự lập cao, tích cực thi đua trong học tập, sôi nổi nhiệt tình tham gia các phong trào Đoàn,
Đội. Trong 8 năm học em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện; hằng năm em tích cực
tham gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức tiêu biểu như:
năm học 2021 - 2022, đạt giải nhì cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp huyện; huy chương
vàng cuộc thi đấu trường toán học Vioedu cấp tỉnh; đạt top 20 đấu trường toán học Vioedu
toàn quốc và Khánh Ngọc còn đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Chúng em kể chuyện
Bác Hồ, Tiếng hát măng non, Tự hào Việt Nam, vv… 
 Ngoài những thành tích trong học tập, Khánh Ngọc luôn thể hiện là Liên đội trưởng gương
mẫu trong mọi hoạt động, phong trào Đoàn Đội, có tác phong nhanh nhẹn, tự giác, không ngại
khó khăn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được cô Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm giao
phó. Em luôn hăng hái đi đầu trong các tổ chức phong trào của lớp, trường. Em luôn chủ động
cùng với các bạn trong Ban chỉ huy liên đội trường xây dựng triển khai thực hiện tốt kế hoạch 
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công tác Đội theo năm học; thường xuyên, nhắc nhở, hướng dẫn các bạn cùng nhau tham gia nhiệt
tình các hoạt động đề ra. Bản thân em rất tích cực tham gia các nội dung, chương trình của Liên đội
trong đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác như: Thi kể những mẩu chuyện về Bác, thi văn nghệ với
chủ đề về Bác, đăng ký thực hiện công trình măng non kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, tổ chức ngày hội
“Tiến bước lên Đoàn”; xây dựng duy trì chuyên mục "Đội phát thanh măng non" vv… 
 Ở lớp ở trường, Khánh Ngọc còn là cô học sinh có lối sống chan hòa, nhiệt tình, luôn giúp đỡ các bạn
trong học tập và hoạt động ngoại khóa, ở nhà, em còn thường xuyên giúp đỡ bố mẹ các công việc nhà
như: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm,… ở khu dân cư em là thiếu nhi tích cực trong tham gia các chương
trình Đêm hội trăng rằm, vệ sinh môi trường, phòng chống rác thải nhựa,... hoạt động do Chi đoàn phát
động. Những thành tích của Liên đội trưởng Khánh Ngọc đã góp phần không nhỏ vào thành tích
chung của Liên đội. Trong năm học 2020-2021, Liên đội trường THCS Lương Tài vinh dự được Trung
ương đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong
công tác Đội và phong trào thiếu nhi".
  Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022) Lê Nguyễn
Khánh Ngọc đã vinh dự được Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh tặng giải thưởng Kim Đồng- đây là
phần thưởng cao quý cho các thiếu nhi tiêu biểu, có thành tích xuất sắc học tập, rèn luyện và làm theo
lời Bác trong cả nước. Những thành tích đó chính là nền tảng, là động lực cỗ vũ để em tiếp tục phấn
đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai.
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Định hướng

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2022 tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên; cơ sở Đoàn thực hiện Sổ ghi danh "Thanh niên
làm theo lời Bác".
Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung "Hoạt động hè và chiến dịch
thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2022".
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm
đường cứu nước; Ngày Quốc tế Thiếu nhi; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
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