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CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 

Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là hình 

thức biểu hiện trực tiếp của mối quan hệ giữa nhân dân với 

Nhà nước, qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà 

nước ta đối với nhân dân cũng như thể hiện gián tiếp việc 

thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với Nhà nước. 

Nhà nước Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nên 

vấn đề này luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi 

trọng. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập Nhà nước Việt Nam 

kiểu mới - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nay 

là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề tiếp công 

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và Người đã nhắc 

nhở những người làm công tác thanh tra phải luôn xem 

trọng. Các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề 

này đã thể hiện rõ tư tưởng của Người và đến nay vẫn còn 

nguyên ý nghĩa, giá trị trong việc giúp cán bộ, công chức 

và đặc biệt là những cán bộ có liên quan trực tiếp đến công 

tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... học tập, nghiên 

cứu, quán triệt và vận dụng vào thực tế công việc hằng 

ngày. 

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin 
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về lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự 

thật xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nội dung 

cuốn sách bao gồm các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh liên quan đến vấn đề này và được sắp xếp theo 

trình tự thời gian. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

  
Tháng 02 năm 2013 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Tiếp công dân là hoạt động hết sức quan trọng của các 

cấp chính quyền của Nhà nước ta. Tiếp công dân là cầu nối 

giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua hoạt động 

tiếp công dân, Đảng và Nhà nước ta nắm được tâm tư 

nguyện vọng của nhân dân đồng thời thu nhận phản ánh, 

kiến nghị của công dân để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính 

sách pháp luật.  

Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân theo luật định. 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của các cấp 

chính quyền. Giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo là góp phần 

thực hiện quyền dân chủ, khẳng định bản chất tốt đẹp của 

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì 

nhân dân. 

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành 

công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm đến công tác tiếp 

dân, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Để làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, các cấp chính quyền và hệ thống các cơ quan thanh tra 

đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận, 

cơ sở thực tiễn và tổng kết đúc rút kinh nghiệm hoạt động 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo gần 70 năm 

qua, gắn với thực tiễn lịch sử của từng thời kỳ cách mạng. 

Đảng ta đã xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
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tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 

cho mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước ta. Cuộc vận 

động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

trong những năm qua cũng đã thu được nhiều kết quả tốt 

đẹp và chuyển sang giai đoạn mới. 

Do vậy, việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để vận 

dụng nhuần nhuyễn, xuyên suốt, thường xuyên, thống nhất 

vào hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là 

một vấn đề hết sức cấp thiết, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có 

ý nghĩa thời sự và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, đặc 

biệt là trong giai đoạn triển khai thực hiện Luật khiếu nại 

năm 2011, Luật tố cáo năm 2011 và chuẩn bị cho việc xây 

dựng Luật tiếp công dân. 

Đã có nhiều tài liệu, bài nghiên cứu, đề tài về tư tưởng 

Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được công bố. 

Tuy nhiên, tập hợp, sưu tầm, tuyển chọn một cách tương đối 

đầy đủ, hệ thống các bài nói, bài viết, tác phẩm của Người 

thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo đến nay chưa được quan tâm 

thực hiện.  

Để giúp các cán bộ, công chức, đặc biệt là những cán bộ 

có liên quan trực tiếp đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, thanh tra, phòng chống tham nhũng tìm hiểu tư 

tưởng Hồ Chí Minh, năm 2003 chúng tôi đã tuyển chọn, sưu 

tầm và giới thiệu cuốn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề 

chống tham nhũng”. Cuốn sách đã được bạn đọc đón nhận 

hết sức trân trọng. Với cách làm đó, chúng tôi tiếp tục sưu 

tầm, tuyển chọn và giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

Cuốn sách tập hợp tương đối đầy đủ các bài nói, bài viết, 

tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà qua đó thể hiện tư 
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tưởng của Người về vấn đề tiếp công dân, đối thoại với 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như xây dựng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức chính quyền để 

làm tốt công tác này. 

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho các cán bộ, công chức 

làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân, cán bộ thanh tra, phòng chống tham nhũng và các 

cán bộ, công chức có liên quan làm tài liệu để nghiên cứu 

sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác 

chuyên môn nghiệp vụ của mình. 

Chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách và rất mong 

nhận được sự góp ý của bạn đọc để cuốn sách được hoàn 

thiện hơn trong lần tái bản tiếp theo.  

Mọi ý kiến xin gửi về:  

Bùi Mạnh Cường, Thanh tra Chính phủ, đường Trần 

Thái Tông, Hà Nội. Điện thoại 098.2685177. Email: 

buimanhcuong2009@yahoo.com.vn hoặc Nguyễn Thị Tố 

Quyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội.  

 

NHÓM SƯU TẦM, TUYỂN CHỌN 
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Hoá 338 

 Nói chuyện với Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Nghệ 

An 340 

 Bài nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên tỉnh 

Hà Tĩnh 347 

 Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khoá I trường 

Nguyễn Ái Quốc 351 

 Bài nói chuyện nhân dịp về thăm khu mỏ 356 

 Bài nói tại trường Công an trung ương 357 

 Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II 359 

 Nói chuyện tại Hội nghị sản xuất tỉnh Sơn Tây 362 

 Nói chuyện tại công trường thuỷ lợi Bắc - Hưng - 

Hải 363 

 Nói chuyện với cán bộ, bộ đội và nhân dân tỉnh 

Hoà Bình 364 

 Bài nói tại Đại hội sản xuất đông - xuân tỉnh Thái 

Bình 365 

 Đạo đức cách mạng 367 

 Nói chuyện với cán bộ các ngành quân, dân, 

chính, đảng Hải Phòng 380 

 Bài nói tại buổi lễ thành lập Công an nhân dân vũ 

trang 383 

 Nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại Yên 

Châu (Sơn La) 387 

 Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khoá II của Bộ 

Công an 389 

 Bài nói tại Hội nghị toàn Đảng bộ khu Việt Bắc 391 

 Bài nói tại lớp học chính trị của giáo viên 393 

 Phát biểu tại lễ phong quân hàm cấp tướng cho 
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một số cán bộ cao cấp trong Quân đội 396 

 Bài nói tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của 

Ban Tuyên giáo Trung ương 397 

 Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 

Đảng 399 

 Bài nói với kiều bào ở Thái Lan trở về nước 401 

 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ Kiến An 402 

 Không để một khe hở 404 

 Bài nói tại Hội nghị tổng kết Phong trào sản xuất 

nông, lâm, ngư nghiệp năm 1959 406 

 Nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Ninh 407 

 Nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Lạng Sơn 409 

 Nhiều 411 

 Nhanh 412 

 Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thanh tra 414 

 Tốt 416 

 Rẻ 418  

 Học tập không mỏi, cải tiến không ngừng 420 

 Bài nói tại Đại hội thanh niên tích cực lao động 

xã hội chủ nghĩa 422 

 Chúng ta làm chủ 424 

 Bài nói tại Đại hội sản xuất tỉnh Hà Đông 426 

 Bài nói tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan chính, 

dân, đảng Trung ương 428 

 Nói chuyện tại buổi lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất của 

Quốc hội khoá II 430 

 Nói chuyện tại Đại hội Đảng toàn quân 431 

 Một lòng một dạ phục vụ nhân dân 432 

 Bài nói chuyện tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương lần thứ ba về kế hoạch nhà 
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nước năm 1961 434 

 Bài nói chuyện tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội 436 

 Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn 

miền Bắc 438 

 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao 

Bằng 440 

 Bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn quốc 

lần thứ II 443 

 Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội 445 

 Bài nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên 

Quang 451 

 Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn 

Thanh niên Lao động Việt Nam 453 

 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Hà 

Giang 456 

 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Bắc 

Giang 458 

 Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam lần thứ II 460 

 Bài nói tại Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khoá III) 461 

 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ xã Đại Nghĩa 

(Hà Đông) 463 

 Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết Cuộc vận động 

hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết 

hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi 465 

 Bài nói chuyện với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Nghệ An 466 

 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Nghệ 

An 468 
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 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ xã Nam Liên 

(Nghệ An) 470 

 Bài nói chuyện với cán bộ và công nhân nhà máy Cơ 

khí Vinh 471 

 Bài nói chuyện với cán bộ và học sinh trường Sư 

phạm miền núi Nghệ An 472 

 Bài nói chuyện với những cán bộ, đảng viên ở 

Nghệ An hoạt động lâu năm 473 

 Bài nói chuyện với cán bộ và xã viên hợp tác xã 

Vĩnh Thành (Nghệ An) 481 

 Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh 

Thanh Hoá 483 

 Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Thái 

Bình 484 

 Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp của 

Đảng và Nhà nước 485 

 Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Công đoàn cơ 

sở toàn miền Bắc 491 

 Bài nói chuyện với nhân dân và cán bộ tỉnh Phú 

Thọ 493 

 Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác 

Mặt trận 494 

 Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ miền núi 496 

 Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà 

báo Việt Nam 498 

 Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh 

niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc 500 

 Đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới 502 

 Bài nói với nhân dân, cán bộ, bộ đội tỉnh Vĩnh 

Phúc 504 

 Bài nói tại Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ 
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Chính trị về cuộc vận động “Nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, 

cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan 

liêu” 505 

 Kinh nghiệm "ba xây, ba chống" 507 

 Bài nói tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi 508 

 Bài nói tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc 512 

 Những chi bộ tốt và chi bộ chưa tốt 514 

 Chi bộ tốt và chi bộ kém 516 

 Bài nói tại phiên họp cuối năm của Hội đồng 

Chính phủ 517 

 Mừng Đảng ta 34 tuổi 518 

 Báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt 520 

 Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra 

của Đảng 521 

 Bài nói tại Hội nghị phổ biến kế hoạch nhà nước 

năm 1965 524 

 Bài nói tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do 

Trung ương triệu tập 526 

 Bài nói tại Đại hội thi đua "năng suất cao, chất 

lượng tốt, tiết kiệm nhiều" toàn miền Bắc 529 

 Bài nói với cán bộ, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 1 

đoàn Tam Đảo bộ đội Phòng không - Không quân 530 

 Lời phát biểu trong phiên họp bế mạc Hội nghị 

lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 532 

 Bài phát biểu tại Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 

xây dựng chi bộ, đảng bộ "bốn tốt" ở khu vực 

ngoại thành Hà Nội 534 

 Bài nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 536 
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 Nói chuyện với đoàn Công an Cuba 541 

 Bài nói tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ cuối năm 

1966 544 

 Bài nói tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua 

chống Mỹ, cứu nước 546 

 Cái "chìa khoá vạn năng" 547 

 Nói chuyện với đoàn cán bộ Tỉnh uỷ Thanh Hoá 550 

 Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa 

cá nhân 553 

 Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động 

Việt Nam tỉnh Nghệ An 555 

 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 

1969 557 
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VỀ VIỆC TIẾP CHUYỆN ĐẠI  BIỂU CÁC ĐOÀN THỂ1 

 

Từ năm nay, tôi sẽ rất vui lòng tiếp chuyện các đại biểu 

của các đoàn thể, như:  

Các báo Việt và Tàu,  Hoa kiều,  

Văn hóa giới,  Công chức,  

Công giáo,  Phật giáo,  

Công hội,  Nông hội,  

Thương giới,  Phụ nữ,  

Thanh niên,  Nhi đồng,  

vân vân. Xin chú ý:  

1. Gửi thơ nói trước, để tôi sắp thì giờ, rồi trả lời cho bà 

con, như vậy thì khỏi phải chờ đợi mất công.  

2. Mỗi đoàn đại biểu, xin chớ quá 10 vị.  

3. Mỗi lần tiếp chuyện, xin chớ quá 1 tiếng đồng hồ.  

 

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 1945 

HỒ CHÍ MINH kính 

Bản chụp bút tích, lưu tại Bảo  
tàng Cách mạng Việt Nam. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 

9.  
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THƯ GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ TỈNH NHÀ1 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1945 

 

… 

Nay bước đầu công việc dọn dẹp, sắp đặt, giữ gìn, kiến 

thiết. À! Việc này mới khó chứ ! Trong việc phá hoại chống 

kẻ thù đòi độc lập thì dễ dàng kéo cả toàn dân. Trong việc 

kiến thiết thì khó kéo hơn, vì nó đụng chạm đến quyền lợi 

riêng của một đôi giai từng trong nước. Vả lại, chúng ta phải 

thật thà thừa nhận rằng kinh nghiệm chúng ta còn ít, tài 

năng chúng ta còn kém, mà công việc thì nhiều: nào quân 

sự, nào ngoại giao, nào tài chính..., trăm đầu nghìn mối, đều 

những việc mới lạ cho chúng ta. Lại thêm nguy hiểm ngoại 

xâm và tình hình nội trị.  

4. Khó thì khó thật, nhưng chúng ta quyết tâm; chúng ta 

vừa làm vừa học, nhất là chúng ta cố mà theo cho đúng chính 

sách của Chính phủ, thì nhất định chúng ta vượt qua hết thảy 

những sự khó khăn đó. Nói tóm tắt, thì chính sách của Chính 

phủ là:  

- Củng cố sự đoàn kết toàn dân.  

- Sửa đổi những khuyết điểm khắp các phương diện.  

5. Ở các địa phương, những khuyết điểm to nhất là:  

a) Khuynh hướng chật hẹp và bao biện. Việc gì cũng do 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 18-20. 



 25 

người Việt Minh làm, không biết đem những người có danh 

vọng hoặc có tài cán ở địa phương vào giúp việc.  

b) Lạm dụng hình phạt. Những đứa phản quốc có chứng 

cớ rõ ràng phải trừng trị đã đành. Nhưng chúng ta không 

nên đào bới những chuyện cũ ra làm án mới. Đối với những 

người không nguy hiểm lắm, thì nên dùng chính sách cảm 

hóa, khoan dung, không nên bắt bớ lung tung, không nên 

tịch thu vô lý, làm cho dân kinh khủng.  

c) Kỷ luật không đủ nghiêm. Để cho bọn giả mạo tiếng 

Chính phủ hoặc tên Việt Minh ức hiếp dân, xoáy tiền dân, 

lấy đồ đạc của dân, làm cho dân oán. 

d) Đề phòng hủ hóa. Cán bộ ta nhiều người "cúc cung 

tận tụy", hết sức trung thành với nhiệm vụ, với Chính phủ, 

với quốc dân. Nhưng cũng có người hủ hóa, lên mặt làm 

quan cách mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc là dĩ công 

dinh tư. Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư, làm cho 

dân oán đến Chính phủ và Đoàn thể.  

đ) Những khuyết điểm trên, nhỏ thì làm cho dân chúng 

hoang mang, lớn thì làm cho nền đoàn kết lay động.  

Chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay,  

Chúng ta không sợ có khuyết điểm,  

Chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi,  

Chúng ta phải lấy lòng "chí công vô tư".  

Chúng ta phải hiểu rõ và theo đúng chính sách của 

Chính phủ thì những khuyết điểm nói trên sẽ dễ sửa đổi và 

sự toàn dân đoàn kết sẽ càng vững vàng.  

Trong công tác, có vấn đề gì khó giải quyết, các đồng 

chí cứ viết thư thảo luận với tôi. Tôi rất sẵn sàng giúp ý 

kiến.  

 

Chào thân ái 
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HỒ CHÍ MINH 
In trong sách Hồ Chủ tịch với  
quê hương, Ban Nghiên cứu 
lịch sử Đảng tỉnh Nghệ An 
xuất bản, 1970, tr. 17-19. 
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MUỐN THÀNH CÁN BỘ TỐT,  

PHẢI CÓ TINH THẦN TỰ CHỈ TRÍCH1 

Có nhiều đồng chí hoặc tự cho mình có trình độ nhận 

thức cao, có kinh nghiệm đầy đủ về công tác - hoặc vì 

không có tinh thần tiến thủ, chỉ biết tới đâu hay đó, nên 

không chịu học tập, không biết tự chỉ trích để sửa đổi những 

lầm lỗi và bồi bổ những thiếu sót. Phải biết rằng tình hình 

khách quan thay đổi hàng giờ hàng phút, một chủ trương 

của ta hôm nay đúng, hôm sau đã không hợp thời, nếu ta 

không tỉnh táo kiểm điểm những tư tưởng hành vi của ta để 

bỏ đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất định ta sẽ không 

theo kịp tình thế, ta sẽ bị bỏ rơi, bị các bạn tỉnh táo nhanh 

nhẹn hơn vượt đi trước. Muốn được thích hợp với tình thế, 

muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác, ta cần phải nhận 

thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực 

tự vạch ra những khuyết điểm sai lầm để bồi bổ và sửa đổi 

đi. Sau khi làm xong một công tác gì, hay sau mỗi ngày làm 

việc, cần phải tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn, 

chỗ nào chưa đầy đủ, có được ưu điểm gì nên nhớ, được 

kinh nghiệm gì quý đáng ghi. Phải bỏ hẳn thái độ "xong 

việc thì thôi". Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không 

bao giờ tấn tới được. 

  

CHIẾN THẮNG  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 28.  



 28 

Báo Cứu quốc, số 51, ngày 
26-9-1945. 
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LỜI PHÁT BIỂU TẠI LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC 

THỨ TƯ TRƯỜNG QUÂN CHÍNH VIỆT NAM1 

…  

Cần phải nhớ đến những đức tính mà đã là cán bộ cần phải 

có:  

1) Không tự kiêu, không có cái bệnh làm "quan cách 

mạng".  

2) Phải siêng năng: siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, 

siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm.  

3) Cầu tiến bộ luôn luôn, không lúc nào ngừng nghiên 

cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm.  

4) Trung thành với mục đích cách mạng: Giữ cho nước 

nhà được độc lập, nòi giống được tự do.  

Nói ngày 1-10-1945. 
Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4-
10-1945. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 38.  
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THIẾU ÓC TỔ CHỨC - MỘT KHUYẾT ĐIỂM LỚN 

TRONG CÁC ỦY BAN NHÂN DÂN1 

…Ta có thể nói: một khuyết điểm lớn, chung cho phần 

đông các Ủy ban nhân dân là bệnh lộn xộn, thiếu tổ chức. 

Về cán bộ hành chính, ta phải thú nhận là thiếu rất nhiều. 

Người đi tuyên truyền, người chiến đấu thì có. Người ngồi 

bàn giấy làm việc cai trị rất hiếm. Vào trụ sở một Ủy ban 

nhân dân, người ta nhận ngay thấy sự lộn xộn trong việc xếp 

đặt bàn giấy: đố ai biết chỗ ông chủ tịch, ông thư ký, ông tài 

chính ngồi đâu. Nhiều ông Chủ tịch Ủy ban thường không 

nhận định những công việc chính của mình phải đem hết 

tâm lực vào đó, mà thường chỉ dùng thì giờ để xử những vụ 

kiện vớ vẩn, tiếp những ông khách vu vơ, hay cặm cụi viết 

thư, viết báo cáo - việc có thể giao cho người khác làm 

được. Trong một Ủy ban, nhiều khi có người rất rỗi rãi, cả 

ngày chỉ chạy ra chạy vào cho có chuyện, có người lại bù 

đầu rối óc vì một mình phải kiêm đến mấy việc: nào ngoại 

giao, nào tư pháp, nào tài chính.  

Chia công việc không khéo thành ra bao biện: nhiều việc 

quá thì sao làm được đến nơi đến chốn, vì thì giờ và sức lực 

người ta chỉ có chừng.  

Có kế hoạch làm việc nhưng sắp đặt công việc không 

khéo, phân công không sáng suốt thì việc cũng đến hỏng. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 42-43.   
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Người nói giỏi lại cho vào việc chỉ cần khéo chân tay, 

người viết giỏi lại cho làm việc về lao động thì nhất định 

không thể nào thành công được. 

Việc dùng nhân tài, ta không nên căn cứ vào những điều 

kiện quá khắt khe. Miễn là không phản lại quyền lợi dân 

chúng, không là Việt gian, thân Pháp, thân Nhật, có lòng 

trung thành với Tổ quốc là có thể dùng được. Tài to ta dùng 

làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về 

việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. 

Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ. 

Một điều thiếu sót nữa là trong khi làm công tác, kế 

hoạch đã sơ sài, phân công đã không sáng suốt, rồi sau khi 

làm lại không chịu kiểm điểm lại.  

Ta thường có tính tới đâu hay đó, xong việc thì thôi 

không biết ưu điểm hay khuyết điểm của mình, làm như thế 

mong tiến sao được. 

Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm 

việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa.  

 

CHIẾN THẮNG  

Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4-
10-1945. 
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TINH THẦN TỰ ĐỘNG TRONG ỦY BAN NHÂN 

DÂN1 

Tự động là không phải tựa vào ai, là tự mình biết biến 

báo xoay sở, tự mình biết thực hành công tác theo nhiều 

hình thức mới mẻ, phong phú.  

Nhiều Ủy ban nhân dân, một khi nhận được mệnh lệnh 

gì của cấp trên là chỉ biết cắm đầu cắm cổ thi hành đúng 

như vậy, thi hành một cách máy móc. Họ không biết tùy 

hoàn cảnh địa phương, tùy tình thế từng lúc mà châm chước 

đi, không biết biến báo, làm khác đi ít nhiều cho được thích 

hợp...  

Khi có công tác thì đem thi hành một cách máy móc. 

Khi làm xong việc lại chỉ ngồi không, không chịu bới việc 

ra mà làm nữa, cứ ỳ ra như xe bò lên dốc, không có người 

đẩy là y như đứng lại.  

Nhiều Ủy viên trong các Ủy ban, đã được phân công rõ 

ràng, đã nhận phụ trách một việc nhất định, không biết xoay 

xỏa nghĩ cách thực hành công tác mình cho có hiệu quả, lại 

nhất nhất điều gì cũng chỉ đòi hỏi Chủ tịch hay thượng cấp, 

không biết tự quyết, tự định cái gì, như vậy làm sao công tác 

phát triển được. Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có 

tay ta phải làm chứ.  

Nhưng tự động không phải là tự tiện. Nhiều bạn lại hiểu 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 44-45.  
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nghĩa tự động sai lạc hẳn đi, không coi kỷ luật chính trị vào 

đâu, muốn làm gì là cứ tự ý làm bừa đi, chẳng bàn hỏi thảo 

luận với ai, không theo pháp luật Chính phủ ban hành, 

không dựa vào ý nguyện dân chúng. Những ca bắt bớ, tịch 

thu tài sản bừa bãi thường xảy ra ở nhà quê.  

Hành động như vậy, các Ủy ban đó vô tình gây nên 

nhiều chuyện có hại đến uy tín của Chính phủ, làm cho dân 

chúng oán thán kêu ca.  

Nói tóm lại, các nhân viên trong các Ủy ban nhân dân 

phải rèn cho có một tinh thần tự động mạnh mẽ, nhưng phải 

bỏ tính cái gì cũng tự tiện...  

 

CHIẾN THẮNG  

Báo Cứu quốc, số 59, ngày 5-
10-1945. 
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KHOAN HỒNG MÀ KHÔNG NHU NHƯỢC1 

… 

Chính phủ đã tỏ ra một thái độ rất khoan hồng, chính 

đại, chỉ coi bọn thực dân Pháp là kẻ thù chính cần tiêu diệt, 

còn đối với dân chúng Pháp chịu thừa nhận quyền độc lập 

Việt Nam thì vẫn thân thiện và sẵn sàng bảo vệ cho sinh 

mạng và tài sản.  

Đối với quan lại cũ, trừ những bọn đại gian, đại ác, 

Chính phủ Cộng hòa ta cũng tỏ một độ lượng không để tâm 

moi ra những tội cũ đem làm án mới làm gì.  

Thái độ đó của Chính phủ tỏ rõ một ý muốn duy nhất 

làm sao đem lại cho dân chúng được tự do độc lập hoàn 

toàn và để cho tất cả mọi phần tử quốc dân được hưởng tự 

do độc lập ấy như muôn vật được hưởng ánh sáng mặt trời.  

Tiếc rằng, trái với chính sách khoan hồng của Chính 

phủ, tại thôn quê thường xảy ra những cuộc bắt bớ lung 

tung, những cuộc tịch thu bừa bãi không phải vì quyền lợi 

dân chúng mà chỉ vì thù riêng, vì tư lợi.  

Những hành vi trái phép của một số Ủy ban nhân dân đó 

có thể đem lại tiếng không hay lây cho Chính phủ.  

Các Ủy ban nhân dân không được bắt người vô tang 

chứng, không được tịch thu của cải trái phép.  

Nhưng nói như vậy không phải là các Ủy ban nhất thiết 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 49-50.  
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không bắt bớ ai, tuyệt đối không tịch thu tài sản của ai.  

Những bọn thực dân tàn bạo và bọn tay sai của chúng 

mưu mô xâm phạm chủ quyền Việt Nam, phá hoại nền độc 

lập của ta, các Ủy ban cần thẳng tay phanh thây chẻ xác 

chúng ra để làm gương cho kẻ khác. 

Phải khoan hồng nhưng không nhu nhược, như vậy mới 

thực là biết phụng sự quyền lợi quốc gia.  

 

CHIẾN THẮNG  

Báo Cứu quốc, số 61, ngày 8-
10-1945. 
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SAO CHO ĐƯỢC LÒNG DÂN?1 

Ta nhận thấy xung quanh các Ủy ban nhân dân, một vài 

nơi tiếng phàn nàn oán thán nhiều hơn tiếng người khen. 

Dân chúng tín nhiệm ở Chính phủ Trung ương nhiều hơn 

các Ủy ban địa phương.  

Những Ủy ban đó không những không được dân yêu, 

còn bị dân khinh, dân ghét là khác nữa.  

Thứ nhất dân ghét các ông Chủ tịch, các ông Ủy viên vì 

cái tật ngông nghênh cậy thế cậy quyền. Những ông này 

không hiểu nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi 

nắm được chút quyền trong tay vẫn hay lạm dụng, có được 

mấy khẩu súng lục trong túi lúc nào cũng lăm le muốn bắn, 

đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào cũng chỉ chực muốn chặt 

người ta. Người ta còn bĩu môi nói đến bà "phủ trưởng" nọ 

bận quần áo chẽn, tóc cắt ngắn cưỡi ngựa đi rong khắp chỗ 

mà chẳng có việc gì, người ta còn thì thào chỉ trỏ ông tỉnh 

trưởng kia vác ô tô đưa bà "tỉnh trưởng" đi chơi mát mỗi 

buổi chiều.  

Từ chỗ ngông nghênh xa phí đó rất dễ đi đến chỗ ỷ thế 

cậy quyền, làm nhiều điều quá tệ. Thậm chí có ông tư pháp 

khi xử kiện bắt tội nhân quỳ trước thềm đánh đập, chửi 

mắng tội nhân, hách dịch đúng như những "ông quan", "ông 

thanh tra" dưới thời Pháp thuộc, Nhật thuộc!  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 51-52.  
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Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi 

cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức 

tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu 

mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải 

chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. 

Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý 

trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có 

thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải 

được ta đặc biệt chú ý.  

Ngoài ra, đối với tất cả mọi người trong các tầng lớp dân 

chúng, ta phải có một thái độ mềm dẻo khôn khéo, biết nhân 

nhượng, biết trọng nhân cách người ta. Phải tỏ cho mọi 

người biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người ra 

gánh vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghỉ để 

làm việc khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muốn làm và làm 

được. 

Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, 

trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết 

thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư.  

 

CHIẾN THẮNG  

Báo Cứu quốc, số 65, ngày 
12-10-1945. 
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BỎ CÁCH LÀM TIỀN ẤY ĐI!1 

... 

Nói một hội đồng kỳ mục cũ làm tiền cho dân bằng cách 

bán thứ vị, còn nghe được. Một Ủy ban nhân dân tổ chức 

theo một tinh thần dân chủ mới, rất cấp tiến lại đi làm tiền 

theo một phương pháp cũ rích chả có ý nghĩa gì, có ảnh 

hưởng xấu vô cùng là khác.  

Các ông nói: miễn sao có tiền cho dân là được?  

Không được! Tiền là mạch máu cho mọi công việc, tiền 

là cần thật nhưng không phải vì cần tiền mà cứ đi đè đầu 

bóp cổ hay dùng những thủ đoạn không chính đáng để vơ 

vét lấy tiền.  

Làm tiền bằng cách bán ngôi thứ tức là gây cho dân 

chúng có óc hiếu danh, trong khi cần phải trừ tiệt óc đó để 

gây cho mọi người có óc thiết thực, góp sức vào công cuộc 

giữ gìn và xây dựng đất nước.  

Trong lúc xung quanh mình, người ta mở ngày Vàng, 

ngày Văn hóa, diễn kịch để lấy tiền giúp quỹ này, quỹ khác, 

Ủy ban nọ còn quay lại lối làm tiền cũ rích, bán ngôi thứ, 

thật đã tỏ rõ một khối óc đặc sệt. Những cuộc "làm tiền" 

phải đem theo nó một ý nghĩa tuyên truyền nữa mới được. 

Sao cho người ta nhận thấy rằng đồng tiền của người ta bỏ 

ra là một viên gạch để góp vào việc xây đắp nền móng quốc 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 62-63.  
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gia.  

Bán ngôi thứ làm cho óc người ta đen tối thêm! Tiền lấy 

như vậy cũng là một thứ tiền phi nghĩa. 

...  

CHIẾN THẮNG  

Báo Cứu quốc, số 69, ngày 
17-10-1945. 
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THƯ GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC KỲ, TỈNH, 

HUYỆN VÀ LÀNG1 

... 

Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực 

lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn 

đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết 

thành một khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà 

dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng 

có nghĩa lý gì.  

B. Chính phủ ta đã hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai 

nấy đều có phần hạnh phúc. Trong việc kiến thiết nước nhà, 

sửa sang mọi việc, phải làm dần dần, không thể một tháng, 

một năm mà làm được hết. Song ngay từ bước đầu, chúng ta 

phải theo đúng phương châm.  

Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ 

toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa 

là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu 

dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật.  

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.  

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.  

Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính 

ta.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 64-66.  



 41 

C. Tôi vẫn biết trong các bạn có nhiều người làm theo 

đúng chương trình của Chính phủ, và rất được lòng nhân 

dân. Song cũng có nhiều người phạm những lầm lỗi rất 

nặng nề. Những lầm lỗi chính là: 

1. Trái phép - Những kẻ Việt gian phản quốc, chứng cớ 

rõ ràng thì phải trừng trị đã đành, không ai trách được.  

Nhưng cũng có lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu 

làm cho dân oán thán.  

2. Cậy thế - Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi 

ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư 

luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để 

làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân.  

3. Hủ hóa - Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, 

càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền 

bạc ấy ở đâu ra?  

Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh 

liêm, đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho 

đến các cô các cậu ủy viên, cũng dùng xe hơi của công. Thử 

hỏi những hao phí đó ai phải chịu?  

4. Tư túng - Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình, 

không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có 

tài có đức, nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. 

Quên rằng việc là việc công, chứ không phải việc riêng gì 

dòng họ của ai.  

5. Chia rẽ - Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không 

biết làm cho các từng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hòa thuận 

với nhau. Thậm chí có đôi nơi để đất ruộng bỏ hoang, nông 

gia ta thán. Quên rằng lúc này ta phải toàn dân đoàn kết, 

không chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ 

thù chung.  

6. Kiêu ngạo - Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là 

thần thánh rồi. Coi khinh dân gian, nói phô, cử chỉ lúc nào 
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cũng vác mặt "quan cách mạng" lên. Không biết rằng, thái độ 

kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai 

tín của Chính phủ.  

D. Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai 

lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những 

lầm lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho 

thêm tiến bộ. Ai đã phạm những lầm lỗi trên này, thì phải 

hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ 

không khoan dung.  

Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà, mà 

tôi phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ "công bình, 

chính trực" vào lòng.  

… 

 

HỒ CHÍ MINH 

Báo Cứu quốc, số 69, ngày 
17-10-1945. 
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LỜI CĂN DẶN CÁC ĐỘI VIÊN TUYÊN TRUYỀN 

XUNG PHONG1 

1) Phải biết rõ mục đích tuyên truyền của mình và trước 

khi định công tác ở đâu phải đặt rõ kế hoạch.  

2) Phải biết chịu kham khổ.  

3) Phải biết nhẫn nại. Nói với người nghe một lần người 

ta không hiểu thì nói đến hai lần, ba lần... Về đức tính này, 

phải học theo những người đi truyền giáo.  

4) Chớ có lên mặt "quan cách mạng". Chớ có tưởng đi 

tuyên truyền đây là đi dạy người ta chứ không cần học lại 

người ta; lãnh đạo người ta chứ không chịu người ta phê 

bình.  

5) Chú ý đến cách phô diễn ý tưởng. Hết sức phổ thông. 

Cố vào sâu trong dân chúng. Lấy những thí dụ tầm thường 

trông thấy trước mắt mà nói. Tránh những danh từ khó hiểu. 

Làm sao cho được 50 người hiểu rõ còn hơn là được 500 

người chỉ hiểu lờ mờ.  

Nói ngày 20-10-1945.  
Báo Cứu quốc, số 73, ngày 
22-10-1945.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 72.  
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP HÓA 

5 TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CÁN BỘ VIỆT NAM1 

… 

... anh em phải hết sức nghe mệnh lệnh Chính phủ, vì 

Chính phủ ngày nay là Chính phủ của nhân dân mà anh em 

là cán bộ của Chính phủ, anh em phải hết sức thận trọng, 

phải hết sức giữ gìn chớ đi quá tả mà cũng đừng quá hữu. 

... anh em phải làm sao cho dân yêu mến. Phải nhớ rằng 

dân là chủ. Dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao 

nhiêu là nhờ ở dân hết.  

Phải làm cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân 

tiếc, chớ vác mặt làm quan cách mạng cho dân ghét, dân 

khinh, dân không ủng hộ. 

... mình phải làm gương cho đồng bào, phải siêng năng, 

hăng hái. 

... 

Miệng nói tay phải làm mới được.  

Nói tóm lại, anh em phải siêng năng, tiết kiệm, phải có 

thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo...  

Báo Cứu quốc, số 92, ngày 
15-11-1945.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 115-117.  
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BÀI NÓI TẠI TRƯỜNG CÁN BỘ TỰ VỆ HỒ CHÍ 

MINH1 

… 

Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha 

mẹ. Ngày nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải 

trung với nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bào.  

Lãnh đạo về kỹ thuật chưa đủ. Còn phải lãnh đạo về tinh 

thần. Phải là người tuyên truyền. Phải là những người nói 

cho dân hiểu. Có phao đồn gì, phải giải thích cho dân. Có 

mệnh lệnh của Chính phủ, phải giải thích cho dân biết rõ tại 

sao Chính phủ đã ban bố mệnh lệnh đó.  

Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. 

Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình 

phải cần và kiệm trước đã. Trước hết, mình phải làm gương, 

gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm 

gương cho dân. Làm gương về cả ba mặt: tinh thần, vật chất 

và văn hóa. Không có gì là khó. Khó như cách mạng mà ta 

đã làm được và đã thành công. Muốn làm được, ta phải: 

quyết tâm, tín tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực 

hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải 

thành công.  

Nói ngày 7-1-1946.  
Báo Cứu quốc, số 136, ngày 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 170-171.  
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8-1-1946. 
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BÀI PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN CỦA ỦY 

BAN NGHIÊN CỨU KẾ HOẠCH KIẾN QUỐC1 

... 

Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết 

đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ 

biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, 

mặc đủ.  

Chúng ta phải thực hiện ngay:  

1. Làm cho dân có ăn.  

2. Làm cho dân có mặc.  

3. Làm cho dân có chỗ ở.  

4. Làm cho dân có học hành.  

Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Đi đến để 

dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được 

cho tự do độc lập.  

Các ngài làm cố vấn cho Chính phủ, nghĩ ra kế hoạch 

cũng là hy sinh, phấn đấu và quyết tâm. Muốn làm tròn bổn 

phận, chúng ta nên lợi dụng mấy khẩu hiệu của người Trung 

Hoa.  

1. Khổ cán  

2. Hạnh cán  

3. Thực cán 

Thực hiện được những khẩu hiệu ấy, trong công việc 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 175-176.  
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giữ gìn độc lập, tự do cho nước nhà, các ngài sẽ phải gánh 

một gánh nặng rất nặng nề và sự thành công của các ngài 

cũng sẽ rất lớn lao...  

… 

Nói ngày 10-1-1946.  
Báo Cứu quốc, số 139, ngày 
11-1-1946.  
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LỜI KHUYÊN ANH EM VIÊN CHỨC1 

… Vậy để giúp công việc Chính phủ một cách đắc lực, 

để nâng cao tinh thần kháng chiến, anh em viên chức bây 

giờ phải có bốn đức tính là: cần, kiệm, liêm, chính. Cần, anh 

em viên chức phải tận tâm làm việc, một người làm bằng 

hai, ba người. Và phải tôn trọng kỷ luật. Anh em phải theo 

nguyên tắc là có việc mới cần đến người, chứ không phải là 

có sẵn người nên phải tìm việc cho làm. Kiệm, phải biết tiết 

kiệm đồng tiền kiếm được, cũng như các vật liệu và đồ dùng 

trong các sở. Rút bớt hết những sự gì không cần thiết, chớ 

phao phí giấy má và các thứ của công. Phao phí những thứ 

đó tức là phao phí mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Chớ 

tưởng tiết kiệm những cái cỏn con như mẩu giấy, ngòi bút là 

không có ảnh hưởng. Một người như thế, trăm người như 

thế, vạn người như thế, công quỹ đã bớt được một số tiền 

đáng kể, lấy ở mồ hôi nước mắt dân nghèo mà ra.  

Có cần, có kiệm, không tiêu đến nhiều tiền, anh em viên 

chức mới có thể trở nên liêm, chính để cho người ngoài kính 

nể được.  

… 

Nói ngày 17-1-1946.  
Báo Cứu quốc, số 146, ngày 
19-1-1946.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 181-182.  
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TỰ PHÊ BÌNH1 

… 

Tuy nhiều người trong ban hành chính làm việc tốt và 

thanh liêm, song cái tệ tham ô, nhũng lạm chưa quét sạch.  

Tuy Chính phủ ra sức sửa sang, song nhiều nơi chính trị 

vẫn chưa vào lề lối.  

... 

Có thể nói rằng: những khuyết điểm đó là vì thời gian 

còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này, lẽ khác.  

Nhưng không, tôi phải nói thật: những sự thành công là 

nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại 

tôi.  

Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi 

khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ 

sợ không biết kiên quyết sửa nó đi. Từ nay, tôi mong đồng 

bào ra sức giúp tôi sửa chữa những khuyết điểm đó bằng 

nhiều cách, trước hết là bằng cách thi hành cho đúng và triệt 

để những mệnh lệnh của Chính phủ.  

Vận mệnh nước ta ở trong tay ta. Chúng ta đồng tâm 

nhất trí, trên dưới một lòng, thì chúng ta nhất định thắng lợi.  

  

HỒ CHÍ MINH  

Báo Cứu quốc, số 153, ngày 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 191-193.  
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28-1-1946.  
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP 

KHÓA 5 TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CÁN BỘ VIỆT 

NAM1 

... 

... Khi thành công thì phải nghiên cứu vì sao thành công 

để lấy kinh nghiệm, khi thất bại cũng sẽ xét xem tại sao thất 

bại để mà tránh đi.  

Tôi lấy một thí dụ: Các anh em cần đi Sài Gòn, người 

chỉ đường cho anh em nói phải đi về phương Nam và đi qua 

những tỉnh Thanh Hóa, Vinh, Huế, Nha Trang chẳng hạn. 

Người chỉ đường chỉ có thể chỉ cho anh em được thế thôi. 

Đã có phương hướng sẵn, anh em cứ theo đó mà đi, đến tỉnh 

nào phải qua những con sông nào, những hòn núi gì, anh em 

sẽ tìm hỏi sau. Miễn là anh em biết theo phương Nam mà 

tiến chứ không lầm đường đi ngược lên Bắc rồi hóa đi tới 

Bắc Kinh là được. 

...  

... anh em phải hết sức nghe mệnh lệnh Chính phủ, vì 

Chính phủ ngày nay là Chính phủ của nhân dân mà anh em 

là cán bộ của Chính phủ, anh em phải hết sức thận trọng, 

phải hết sức giữ gìn chớ đi quá tả mà cũng đừng quá hữu. 

... anh em phải làm sao cho dân yêu mến. Phải nhớ rằng 

dân là chủ. Dân như nước, mình như cá. Lực lượng bao 

nhiêu là nhờ ở dân hết.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 115-117.  
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Phải làm cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân 

tiếc, chớ vác mặt làm quan cách mạng cho dân ghét, dân 

khinh, dân không ủng hộ.  

... mình phải làm gương cho đồng bào, phải siêng năng, 

hăng hái.  

Tôi lấy thí dụ như trong việc cứu nạn đói, mình bảo 

người ta 10 ngày nhịn ăn một bữa mà chính đến ngày nhịn, 

mình lại cứ chén tỳ tỳ thì nghe sao được. Đáng lý dân nhịn 

một bữa mình nhịn hai bữa mới phải. Về việc khuyến nông 

cũng vậy, bảo người ta đào đất trồng ngô, trồng khoai mà 

lúc người ta làm mình lại ngủ thì sao được?  

Miệng nói tay phải làm mới được.  

Nói tóm lại, anh em phải siêng năng, tiết kiệm, phải có 

thái độ khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Nếu anh em nhớ 

được tất cả những điều đó thì không lo gì không tiến bộ 

được dễ dàng và các công việc của Chính phủ và Đoàn thể 

giao cho anh em sẽ làm thành công được rực rỡ...  

Báo Cứu quốc, số 92, 

ngày 5-11-1945.  
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THƯ GỬI ÔNG VŨ ĐÌNH HUỲNH1 

Chú Huỳnh cùng Chủ tịch UBHC Ninh Bình, 

1- Trả đồn điền của ông Phạm Lê Bổng lại cho ông ấy. 

2- Người quản lý hiện giờ, phải trả lại sản vật hoa mùa 

đầy đủ theo lệ thường. Nếu thiếu hoặc hư hỏng vật gì, thì 

theo phép luật mà xử trí. Nếu người quản lý mượn tên người 

nào hoặc đoàn thể nào mà làm quấy, thì cứ theo phép luật 

mà trị. 

3- Hôm trước, ông Bổng có hứa với tôi: Đồn điền đó có 

thể thu nạp 500 đồng bào tản cư. Hỏi lại ông ấy rõ ràng. 

Thật có thể hay không. Nếu quả có thể, thì bao giờ người 

tản cư đến được. 

4- Làm xong việc rồi, báo cáo cho tôi biết. 

5- Công tác Ban Cứu tế (các điền chủ giúp đồng bào tản 

cư) tiến bộ thế nào? 

 

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày 19 tháng 2 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ  
Chí Minh lưu tại Bảo tàng Hồ 
Chí Minh, bản chụp lưu tại 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 67.  
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Viện Hồ Chí Minh. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ TỈNH THANH 

HÓA1 

CÁN BỘ 

A- Cán bộ là gì? 

Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền 

không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ 

máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của 

Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán 

bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. 

B- Vậy cán bộ phải có đức tính thế nào? 

1. Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, 

tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng 

kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng, 

tiết kiệm. 

2. Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với 

nhau, nhưng không che đậy những điều dở. Học cái hay, sửa 

chữa cái dở. Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. 

Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. 

Bỏ lối hiếu danh, hiếu vị... 

3. Đối với công việc phải thế nào ? Trước hết, phải nghĩ 

cho kỹ, có việc làm trước mắt thành công nhưng thất bại về 

sau. Có việc địa phương này làm có lợi nhưng hại cho địa 

phương khác. Những cái như thế phải tránh... Phải có kế 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 68-70.  
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hoạch bước đầu làm thế nào? Bước thứ hai làm thế nào? 

Bước thứ ba làm thế nào? Thành công thì thế nào? Nếu thất 

bại thì thế nào? Mỗi ngày lúc sáng dậy, tự hỏi mình ngày 

hôm nay phải làm gì? Tối đi ngủ phải tự hỏi mình ngày hôm 

nay đã làm gì? Phải cẩn thận, cẩn thận không phải là nhút 

nhát do dự. 

4. Đối với nhân dân: Phải nhớ Đoàn thể làm việc cho 

dân, Đoàn thể mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo 

là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của 

dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân. Nhưng có 

những việc dân không muốn mà phải làm như tản cư, nộp 

thuế, những việc ấy phải giải thích cho dân rõ. Phải tôn kính 

dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân. Muốn 

cho dân phục phải được dân tin, muốn cho dân tin phải 

thanh khiết. 

5. Đối với Đoàn thể: Trước lúc mình vào Đoàn thể nào 

phải hiểu rõ Đoàn thể ấy là gì? Vào làm gì? Mỗi đoàn thể 

phải vì dân vì nước. Khi vào Đoàn thể, tự do cá nhân phải 

bỏ. Phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Đoàn thể. Phải 

tuyệt đối trung thành. Khi bình thời phải hết sức làm việc. 

Khi nguy hiểm phải hy sinh vì Đoàn thể. Hy sinh tính mạng, 

lợi quyền, giữ danh giá của Đoàn thể. Muốn giữ danh giá 

của Đoàn thể phải giữ danh giá mình. Không được báo cáo 

láo như: Làm thành một việc thì phóng đại, thất bại thì giấu 

đi. 

Một Đoàn thể mạnh thì cái tốt càng ngày càng phát triển, 

cái dở càng ngày càng bớt đi. Một điều tốt phải đưa ra tất cả 

mọi người cùng học, một điều xấu phải đưa ra tất cả mọi 

người cùng biết mà tránh. 

… 

Nói ngày 20-2-1947. Tài liệu 
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của Ban Nghiên cứu lịch sử 
Đảng Thanh Hóa.  
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐẠI BIỂU THÂN SĨ TRÍ 

THỨC, PHÚ HÀO TỈNH THANH HÓA1 

... 

Hành chính: Chính phủ Cộng hòa Dân chủ là gì? Là đày 

tớ chung của dân, từ Chủ tịch toàn quốc đến làng. Dân là 

chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không 

phải là để thăng quan, phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân 

thì dân có quyền đuổi Chính phủ. Nhưng khi dân dùng đày 

tớ làm việc cho mình, thì phải giúp đỡ Chính phủ. Nếu 

Chính phủ sai thì phải phê bình, phê bình nhưng không phải 

là chửi. 

Từ ngày thành lập Chính phủ, trong nhân viên còn có 

nhiều khuyết điểm. 

Có người làm quan cách mạng, chợ đỏ chợ đen, khinh 

dân, mưu vinh thân, phì gia. Từ một năm nay, nội hoạn, 

ngoại xâm không lúc nào không có, nên còn nhiều việc đáng 

làm mà Chính phủ trung ương không làm được. Có nhiều 

cái biết là hay, nhưng còn việc gấp phải làm gấp cái đã. 

Xin đồng bào hãy phê bình, giúp đỡ giám sát công việc 

Chính phủ. Còn những việc làm, mà chưa làm được thì xin 

đồng bào nguyên lượng. Vì nếu có nấu cơm cũng 15 phút 

mới chín, huống chi là sửa chữa cả một nước đã 80 năm nô 

lệ, người tốt có, người xấu có, một đám ruộng có lúa lại có 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 71-77.  
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cỏ, muốn nhổ cỏ thì cũng vài ba giờ mới xong. 

Tóm lại chính trị là: 

1. Đoàn kết. 

2. Thanh khiết từ to đến nhỏ. 

… 

Nói ngày 20-2-1947. Tài liệu 
của Ban Nghiên cứu lịch sử 
Đảng Thanh Hóa.  
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THƯ GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ BẮC BỘ1 

... 

Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm 

sau đây: 

a) Địa phương chủ nghĩa. 

Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không 

nhìn đến lợi ích của toàn bộ. Làm việc ở bộ phận nào chỉ 

biết bênh vực vun đắp cho bộ phận ấy. Do khuyết điểm đó 

mà sinh ra những việc, xem qua thì như không quan hệ gì 

mấy, kỳ thực rất có hại đến kế hoạch chung... 

b) Óc bè phái. 

Ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài 

không có cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài 

cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe. 

Đó là một khuyết điểm rất có hại. Nó làm cho đoàn thể 

mất cán bộ, kém nhất trí, thường hỏng việc. Đó là một 

chứng bệnh rất nguy hiểm. 

c) Óc quân phiệt quan liêu. 

Khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông vua con ở 

đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh họe. Đối với cấp trên thì xem 

thường, đối với cấp dưới cậy quyền lấn áp. Đối với quần 

chúng ra vẻ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Cái đầu 

óc "ông tướng, bà tướng" ấy đã gây ra bao ác cảm, bao chia 

rẽ, làm cho cấp trên xa cấp dưới, đoàn thể xa nhân dân. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 87-92.  
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d) Óc hẹp hòi. 

Chúng ta phải nhớ rằng: người đời ai cũng có chỗ hay 

chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa 

chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì 

gỗ to, nhỏ, thẳng, cong, đều tùy chỗ mà dùng được. 

Tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều 

thù ít bạn. Người mà hẹp hòi ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp 

hòi không thể phát triển. 

e) Ham chuộng hình thức. 

Việc gì cũng không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, 

chỉ nhằm về hình thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho 

oai. Thí dụ, ngày nay tập quân sự, cốt là biết bắn súng, dùng 

dao, ném lựu đạn, dùng địa thế, khéo mò đêm, khéo trinh 

thám, nói tóm lại: cốt tập cho mọi người biết đánh du kích. 

Thế mà có nhiều nơi chỉ để thì giờ tập "một hai, một hai". 

Thế thì khác gì tập lễ nhạc để đi chữa cháy. 

Nhiều nơi, những hình thức tuyên truyền cổ động chỉ 

biết kẻ khẩu hiệu, trưng cờ biển và trang hoàng nhà thông 

tin tuyên truyền cho đẹp, lập chòi diễn thuyết chỉ làm vì, 

còn hàng ngày không chịu gần gũi quần chúng để giải thích 

cho họ hiểu chu đáo những chủ trương của đoàn thể. 

f) Làm việc lối bàn giấy. 

Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ 

tay năm ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công 

tác và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị 

quyết của đoàn thể cho chu đáo. Những chỉ thị, nghị quyết 

cấp trên gửi xuống các địa phương có thực hiện được hay 

không, các đồng chí cũng không biết đến. Cái lối làm việc 

như vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta không đi sát phong 

trào, không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần 

nhiều chủ trương của chúng ta không thi hành được đến nơi 
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đến chốn. 

g) Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm. 

... 

Nhiều nơi các đồng chí phạm lỗi, nhưng không bị trừng 

phạt xứng đáng, có đồng chí bị hạ tầng công tác nơi này, đi 

nơi khác lại ở nguyên cấp cũ hay chỉ bị hạ tầng công tác 

theo hình thức, nhưng vẫn ở cấp bộ cũ làm việc. 

Có đồng chí đáng phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình nể 

nang chỉ phê bình, cảnh cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm 

chí còn có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối 

cấp trên, giấu giếm đoàn thể. Thi hành kỷ luật như vậy làm 

cho các đồng chí không những không biết sửa lỗi mình mà 

còn khinh thường kỷ luật. Tai hại hơn nữa nếu kỷ luật của 

đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hội 

chui vào hàng ngũ ta để phá hoại Đoàn thể ta. 

h) Ích kỷ, hủ hóa. 

Có những đồng chí còn giữ óc địa vị, cố tranh cho được 

ủy viên này, chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn ngon 

mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và 

công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn 

việc công. Đạo đức cách mạng thế nào, dư luận chê bai thế 

nào cũng mặc. 

Có những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, tự mãn, cho 

mình là cựu chính trị phạm, là người của Mặt trận thì giỏi 

hơn ai hết, ai cũng không bằng mình. Vẫn biết nhà pha đế 

quốc là nơi huấn luyện, vẫn biết Việt Minh là một đoàn thể 

gồm những người yêu nước, chăm lo việc cứu nước. Nhưng 

hẳn rằng ngoài Việt Minh còn biết bao nhiêu người hay, 

người giỏi mà Việt Minh chưa tổ chức được. Vả lại nếu 

chính trị phạm, nếu người của Mặt trận là giỏi hơn ai hết thì 

những người không có hân hạnh ở tù, những người chưa vào 

Mặt trận đó là vô tài vô dụng cả sao? 
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Mỗi một đồng chí ta phải có thái độ khiêm tốn, càng 

cựu, càng giỏi, càng phải khiêm tốn, phải có lòng cầu 

tiến bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy chúng ta: "Phải 

học, học thêm, học mãi". Tự mãn, tự túc là co mình lại, 

không cho mình tiến bộ thêm. 

Có những đồng chí còn giữ thói "một người làm quan cả 

họ được nhờ", đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này việc 

kia, làm được hay không, mặc kệ. Hỏng việc đoàn thể chịu, 

cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được. 

Vẫn biết các đồng chí nói chung có nhiều ưu điểm như: 

nhẫn nại, chịu khó, tháo vát, nhiều sáng kiến. Đó là những 

tính rất quý báu. Nó làm căn bản cho những tính tốt khác 

phát triển. Nhưng trong thời kỳ khó khăn nặng nề này, chỉ 

có những ưu điểm ấy mà thôi, cũng chưa đủ. Các đồng chí 

cần phải đem căn bản tốt đó mà kiên quyết khắc phục những 

khuyết điểm vừa kể trên thì chúng ta mới chắc đi đến hoàn 

toàn thắng lợi. 

3. Các đồng chí phải cố làm sao cho được những điều 

này: 

a) ... tư tưởng và hành động phải tuyệt đối nhất trí. Đoàn 

thể là đạo quân tiên phong. Nếu lúc xung phong mà người 

nói thế này, kẻ nói thế kia, kèn thổi ngược, trống đánh xuôi 

thì còn mong gì thắng trận. Chẳng những đoàn thể ta phải 

nhất trí mà quân, dân, chính cũng phải nhất trí. 

b) Trong các cơ quan chỉ huy chọn người phải đích 

đáng, quyền hạn phải phân minh, phải liên lạc mật thiết, hợp 

tác chặt chẽ, phải tuyệt đối tránh cái tệ lạm quyền, bao biện, 

xung đột, phù diện và suy tỵ, không phụ trách. 

Lúc này, vấn đề cơ quan chỉ huy rất quan trọng. Cử người 

vào đó phải cẩn thận, nhưng khi đã cử rồi, thì phải tuyệt đối 

phục tùng, cấp dưới phải nghe cấp trên, có thế công việc mới 

chạy. 
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c) Phải giữ vững giao thông, liên lạc giữa các tỉnh, các 

khu và giữa Trung Bộ với Nam Bộ và Bắc Bộ. 

Giao thông là mạch máu của mọi việc, giao thông tắc thì 

việc gì cũng khó. Giao thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng. 

Mong các đồng chí mang toàn bộ tinh thần cách mạng 

mà khắc phục các khuyết điểm, phát triển các ưu điểm, đồng 

tâm hiệp lực, đoàn kết nội bộ, mở rộng hàng ngũ, chấn 

chỉnh công tác để lãnh đạo toàn dân hăng hái kháng chiến 

để đi đến thắng lợi vẻ vang. 

 

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày 1 tháng 3 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

In trong sách Những lời kêu 
gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1958, t. I, tr. 
149-153. 
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THƯ GỬI ÔNG VŨ ĐÌNH HUỲNH1 

Cùng đặc phái viên Huỳnh, 

1- Chú nói với UBHC tỉnh: gọi làng Vạn Hải (!) cho họ 

đảm bảo 4 người còn bị giữ lại trong đám 7 người về án sát 

nhân. Bảo làng làm giấy cam đoan, bao giờ Chính phủ xét 

hỏi, thì làng phải đem 4 người đó ra để tòa án xét hỏi. 

Giải thích cho mọi người biết rằng: Đó là do lòng khoan 

hồng của Chính phủ và do sự tận tâm của cụ Từ. Về sau, 

phải tránh những cử động phi pháp như thế. 

2- Chú bỏ bức thư sau này vào phong bì tử tế, rồi đưa 

đến cho cụ Từ. 

3- Xong các việc, chú điện về báo cáo. Và gửi thư cho 

tôi biết việc giúp đỡ đồng bào tản cư đã giúp đỡ đồng bào 

thế nào. 

 

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày 10 tháng 3 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lưu tại Trung tâm Lưu 
trữ quốc gia I, bản chụp lưu tại 
Viện Hồ Chí Minh. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 105.  
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THƯ GỬI GIÁM MỤC LÊ HỮU TỪ1 

Cụ Giám mục Lê Hữu Từ, 

Thưa cụ, 

Tôi được tin cụ chịu khó đi nhiều nơi, kêu gọi đồng bào 

lương - giáo đoàn kết, ra sức ủng hộ Chính phủ, kháng chiến 

cứu quốc, được nhiều kết quả. Tôi thành thật cảm ơn cụ. 

Sau khi ta gặp nhau ở Nho Quan, tôi đã ra lệnh thả 7 

người mà cụ muốn lãnh về. Còn 7 người bị bắt, vì án hiềm 

nghi giết người, thì thả ra 3 người, giữ lại 4 người.  

Như tôi đã hứa với cụ, nay tôi ra lệnh cho làng đảm bảo 

cả 4 người kia về, bao giờ Chính phủ cần xét hỏi, thì làng 

phải đưa họ ra. Xin cụ giải thích cho đồng bào biết. 

Địch có kế hoạch: lục quân thao vây, không quân nhảy 

dù, hải quân đổ bộ, để tấn công ta bằng cách chớp nhoáng. 

Vì vậy, đường sá, cầu cống các nơi đã phá hoại, để ngăn 

quân địch. 

Như cụ đã hứa với tôi: bao giờ vì chiến thuật mà cần phá 

cầu Trì Chính, thì cụ sẽ bảo đồng bào địa phương Phát 

Diệm tự phá giùm. Vậy nhờ cụ báo cho đồng bào phá cầu ấy 

đi. Đồng thời, làm một cầu phao bằng tre, để dân đi lại cho 

tiện. Đến khi cấp bách, sẽ phá cầu phao. Tôi chắc đồng bào 

ở đó hiểu đại nghĩa và nghe lời cụ, sẽ hăng hái làm việc đó, 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 106-107.  
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để giúp sức vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. 

Một lần nữa, cảm ơn cụ, chúc cụ luôn luôn mạnh khỏe 

và xin cụ nhận lời chào thân ái của tôi. 

 

Ngày 10 tháng 3 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lưu tại Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia I, bản chụp lưu tại 
Viện Hồ Chí Minh. 
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GỬI BÁO VỆ QUỐC QUÂN1 

… 

1. Mỗi việc đều phải theo mệnh lệnh cấp trên. 

2. Tuyệt đối không đem của công dùng vào việc tư. 

3. Không động đến một cái kim, một sợi chỉ của dân. 

4. Khi đến đóng, lúc kéo đi, phải giữ gìn nhà, vườn của 

dân cho sạch sẽ. 

5. Nói năng cử động phải giữ lễ phép, phải kính người 

già, yêu trẻ con. 

6. Mua bán phải công bình. 

7. Mượn cái gì phải trả tử tế. 

8. Hỏng cái gì phải bồi thường. 

9. Phải giúp đỡ dân bất kỳ việc to, việc nhỏ. 

10. Trong bộ đội từ trên đến dưới phải đồng cam cộng 

khổ. 

11. Chớ ve gái, say sưa, cờ bạc, hút xách. 

12. Phải giúp đỡ gia đình chiến sĩ tại nơi mình đóng, 

phải giúp đỡ việc tăng gia sản xuất. 

... 

Ngày 27 tháng 3 năm 1947 

HỒ CHÍ MINH 

In trong sách Lời Hồ Chủ 
tịch, Nha Thông tin Việt 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 135.  
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Nam, 1948, t. 1, tr. 63. 
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CÁN BỘ TỐT VÀ CÁN BỘ XOÀNG1 

Kháng chiến là một lò đúc cán bộ. Nơi nào mà các cán 

bộ cấp trên biết lựa chọn và dìu dắt, thì có nhiều cán bộ mới 

nảy nở và công việc rất phát triển. Trái lại, nơi nào cán bộ 

cấp trên không biết lựa chọn, dìu dắt, thì vẫn thiếu người mà 

công việc cứ luộm thuộm. 

Kháng chiến lại là một viên đá thử vàng đối với cán bộ. 

Đi đến nơi nào có cán bộ tốt, thì cảnh tượng tốt bày ngay 

ra trước mắt. 

... 

Nói tóm lại: nơi nào có cán bộ tốt, thì cả vùng đó hoạt 

động như một bộ máy. Và cả vùng đó tỏ ra một bầu không 

khí hăng hái, vui vẻ. 

Nơi nào cán bộ xoàng, thì vùng đó, như đang ngủ say. 

Trên giấy thì cái gì cũng có. Nhưng sự thật, thì việc gì cũng 

uể oải, lúi xùi. 

... 

KẾT LUẬN: Cán bộ mà lên mặt quan cách mạng thì 

mọi việc đều lủng củng. Cán bộ mà biết làm cho dân tin, 
dân phục, dân yêu, thì việc gì cũng mỹ mãn. 

Những đồng chí cán bộ, phải gắng tiến lên mãi. Những 

ông cán bộ xoàng, xin mau mau sửa đổi. 

A.G. 

Báo Sự thật, số 77, từ ngày 1 đến ngày 
15-6-1947. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 166-168.  
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THƯ GỬI CÁC NHÂN VIÊN CƠ QUAN CHÍNH PHỦ1 

... 

1. Người mà chịu được khổ, thì việc to lớn, khó khăn 

mấy cũng làm được. 

2. Ta đã biết cần phải chịu khổ, thì ta chịu một cách vui 

vẻ, dần dần ta sẽ không lấy làm khổ. 

3. Chúng ta đem tinh thần mà chiến thắng vật chất, 

chúng ta vì nước, vì dân mà chịu khổ, một cái khổ rất có giá 

trị, thì vật chất càng khổ tinh thần càng sướng. 

... 

Phải tuyệt đối giữ kỷ luật.  

Phải tuyệt đối giữ bí mật. 

Đối với đồng sự, phải đoàn kết chặt chẽ, khuyên nhau, 

giúp nhau. 

Đối với dân chúng, phải thân cận, phải giúp đỡ họ mọi 

việc, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. 

Chớ bao giờ ngồi không. Lúc rảnh việc, thì nên nghiên 

cứu các vấn đề, hoặc theo sức mình mà tăng gia sản xuất. 

Như thế đã bổ ích cho thân thể lại vui cho tinh thần. 

... 

Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 
Viết ngày 16-6-1947.  
Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lưu tại Trung tâm Lưu 
trữ Quốc gia I, bản chụp lưu tại 
Viện Hồ Chí Minh. 
                                           

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 175-177.  
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NGƯỜI TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁCH TUYÊN TRUYỀN1 

Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân 

nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, 

là tuyên truyền thất bại. 

Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền. 

... 

Hai là phải biết cách nói. Nói thì phải giản đơn, rõ ràng, 

thiết thực. Phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được, 

nhớ được. 

Chớ dùng những danh từ lạ, ít người hiểu. Chớ nói ra 

ngoài đề, chớ lắp đi lắp lại. Chớ nói quá một tiếng đồng hồ, 

vì nói dài thì người ta chán tai, không thích nghe nữa. 

Muốn tránh những khuyết điểm đó, trước khi nói, phải 

viết một dàn bài rõ ràng, rồi cứ xem đó mà nói. 

Ba là phải có lễ độ. Thường những anh em thanh niên, 

đến nói trong một cuộc mít tinh, mở miệng là: "Các đồng 

chí !". Ba tiếng đó không phải là vô phép, nhưng vì không 

hợp hoàn cảnh, nên chướng tai. Một hôm, tôi đến dự một 

cuộc mít tinh, đã thấy một kinh nghiệm như vậy. Một cụ già 

nói khẽ với tôi: 

"Cụ Hồ là Chủ tịch cả nước, lại có tuổi, thế mà Cụ luôn 

luôn nói: Thưa các cụ, các ngài, v.v.. Đằng này, các cậu thanh 

niên bằng lứa cháu chúng mình, mà có ý muốn làm thầy chúng 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 191-192.  
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mình...". 

Đó là một điều nên chú ý. 

Người tuyên truyền cần phải chịu khó, chịu khổ, khéo ở, 

siêng làm. Chớ tưởng rằng: Đi phớt qua địa phương, diễn 

thuyết một hai giờ đồng hồ mà có kết quả. Đến một địa 

phương nào, cần phải đi thăm các cụ phụ lão, các người phụ 

trách, rồi đi thăm các nhà đồng bào để gây cảm tình, và để 

hiểu biết tình hình địa phương. Đó là một việc cần cho 

tuyên truyền. 

Hai là dân ở đó sinh hoạt thế nào, ta cũng phải sinh hoạt 

như họ. Nếu dân dậy sớm mà mình ngủ trưa, dân đang làm 

việc mà mình nằm ngủ lì, thì sẽ bị dân ghét, và ảnh hưởng 

xấu đến việc tuyên truyền. 

Thấy dân làm việc gì, bất kỳ to nhỏ, ta cũng ra tay làm 

giúp. Đó là cách gây cảm tình tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc 

tuyên truyền kết quả gấp bội. 

Thái độ phải mềm mỏng: đối với các cụ già phải cung 

kính, với anh em, phải khiêm tốn, với phụ nữ, phải nghiêm 

trang, với nhi đồng, phải thân yêu, với cả mọi người, phải 

thành khẩn. 

... 

 

A.G. 

Báo Sự thật, số 79, từ ngày 
26-6 đến ngày 9-7-1947. 
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CÁN BỘ VÀ ĐỜI SỐNG MỚI1 

Cán bộ muốn cho xứng đáng, phải làm được việc. 

Muốn làm được việc, thì phải được dân tin, dân phục, dân 

yêu. 

Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự 

mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết 

kiệm, trong sạch, chính đáng. 

Nếu không thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng 

dân, thì cũng như bắc dây leo trời. 

... 

Vì vậy, từ người cán bộ cấp trên cho đến cán bộ giao 

thông, đều phải siêng năng, đều phải tiết kiệm thì giờ, cần 

và kiệm, hai điều đó đi đôi với nhau. 

... 

Hoang phí là một tội ác. 

Có tiết kiệm, không hoang phí xa xỉ, thì mới giữ được 

liêm khiết, trong sạch. 

Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền. Do 

đó mà sinh ra hủ bại, nhũng lạm, giả dối. Thậm chí làm chợ 

đen chợ đỏ, thụt két, buôn lậu. 

Có cần mới kiệm. Có cần, kiệm mới liêm. Có cần, kiệm, 

liêm mới chính. 

* 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 240-242.  
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*      * 

Nhiều cán bộ đã theo đúng Đời sống mới.  

Nhiều cán bộ đang cố gắng làm cho đúng. 

Nhưng còn có một số, vẫn áo quần bảnh bao, ăn uống xa 

xỉ. Thậm chí cờ bạc, rượu chè. Họ còn "các quan" lắm! 

Họ mượn tiếng rằng: Phải ăn mặc bảnh mới giữ được 

oai tín, giữ được thể diện. 

Nói thế hết sức sai. Muốn có oai tín thể diện, thì phải 

làm việc cho giỏi. 

Nếu ăn mặc bảnh, mà được oai tín thể diện, thì mấy 

chàng Sở Khanh chẳng nhiều thể diện oai tín lắm ư? 

... 

Hỡi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc 

này, hoang phí xa xỉ là: 

Trái với tư cách của những người yêu nước, những 

người cán bộ. 

Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mạng. 

Trái với cả oai tín và thể diện của các bạn. 

Các bạn phải mau mau sửa đổi cho xứng đáng là người 

yêu nước, là người cán bộ. 

Chúng ta phải nêu ra khẩu hiệu: Cán bộ phải thực hành 

Đời sống mới! 

 

A.G. 

Báo Sự thật, số 88, ngày 2-9-
1947. 
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LỜI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI LỄ BẾ MẠC  

LỚP BỔ TÚC TRUNG CẤP1 

… 

Một người cán bộ tốt phải có đạo đức cách mạng. Quân 

sự giỏi song nếu không có đạo đức cách mạng thì khó thành 

công. Muốn có đạo đức cách mạng phải có 5 điều sau đây:  

Trí - Tín - Nhân - Dũng - Liêm. 

Nói rõ nghĩa: 

Trí : Là sáng suốt, biết địch biết mình, biết người tốt thì 

nâng đỡ, biết người xấu thì không dùng, biết cái tốt của 

mình mà phát triển lên, biết cái xấu của mình để mà tránh. 

Tín : Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí - 

làm thế nào cho dân tin - cho bộ đội tin ở mình. 

Nhân : Là phải có lòng bác ái - yêu nước, yêu đồng bào, 

yêu bộ đội của mình. 

Dũng: Là phải mạnh dạn, quả quyết nhưng không phải 

làm liều. Phải có kế hoạch, rồi kiên quyết làm ngay. Nguy 

hiểm cũng phải làm. Nghĩa là phải có lòng dũng cảm trong 

công việc. 

Liêm: Là không tham danh vị, không tham sống, không 

tham tiền, không tham sắc. Người cán bộ đã dám hy sinh 

cho Tổ quốc, hy sinh cho đồng bào, hy sinh vì nghĩa, thì 

không tham gì hết. Các chú phải nhớ lấy 5 điều trên. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 259-261.  
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- Người ta ai cũng có tính tốt và tính xấu. Muốn sửa tính 

xấu phải làm thế nào? 

- Tự phê bình rồi lại phải phê bình người khác nữa. Ví dụ: 

tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy, phải phê bình cho 

tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí 

trông thấy, lại lấy cớ "nể Cụ" không nói, là tôi mang nhọ mãi. 

Nhọ ở trên trán thì không quan trọng, nhưng nếu có vết nhọ ở 

trong óc, ở tinh thần, mà không nói cho người ta sửa tức là 

hại người. Trong số các đồng chí có hơn 50 người nếu mỗi 

người có một khuyết điểm, thì đã có một số khuyết điểm lớn. 

Trong những bức thư tôi nhận được của các đồng chí về việc 

kiểm điểm những lầm lỗi của mình, tôi tìm được 150 khuyết 

điểm. Thấy cái xấu của người mà không phê bình là một 

khuyết điểm rất to. Không phê bình, tức là để cho cái xấu của 

người ta phát triển. 

- Các đồng chí là một đoàn thể, một gia đình thì phải 

thật thà đoàn kết. Đoàn kết và kỷ luật làm cho bộ đội mạnh, 

đoàn thể mạnh. Nếu ta không trọng kỷ luật, thì ta làm cho 

bộ đội yếu đi, đoàn thể yếu đi. Một mệnh lệnh gì từ trên 

xuống, của Bộ Quốc phòng hay Bộ tổng chỉ huy đều phải 

đến khu, đến các trung đoàn, các đoàn thể và phải xuống tới 

tận người đội viên. Nếu mệnh lệnh đến khu rồi mắc nghẽn 

không xuống dưới nữa, tức là khu không theo kỷ luật. Bộ 

đội sẽ kém sức mạnh. Mệnh lệnh cũng như dòng máu chảy 

từ tim ra đến đầu, các tứ chi. Nếu chảy đến tay mà mắc 

nghẽn, thì tay bại. Tay bại người sẽ yếu đi. Các đồng chí 

cũng biết thời gian là quý. Dụng binh thắng bại nhiều lúc 

quyết định trong năm, mười phút. Vậy các đồng chí phải 

làm sao cho những mệnh lệnh ở trên xuống được nhanh 

chóng và thi hành chu đáo. 

- Người cán bộ muốn tốt thì phải có đạo đức cách mạng, 

phải biết phê bình và tự phê bình, phải biết kỷ luật.  

… 
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Báo Vệ quốc quân, số 15, ngày 
10-10-1947. 
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6 ĐIỀU KHÔNG NÊN VÀ 6 ĐIỀU NÊN LÀM1 

Nước lấy dân làm gốc.  

Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng 

chính là ở dân, vậy tất cả anh chị em các bộ đội, cơ quan 

Chính phủ và các đoàn thể, trong khi tiếp xúc hoặc sống 

chung với nhân dân, ai ai cũng phải nhớ và thực hành 12 

điều sau đây: 

6 điều không nên: 

1. Không nên làm điều gì có thể thiệt đến nương vườn, 

hoa màu, hoặc làm bẩn, làm hư nhà cửa, đồ đạc của dân. 

2. Không nên năn nỉ quá hoặc mượn cho bằng được 

những đồ vật người ta không muốn bán hoặc cho mượn. 

3. Không nên đưa gà còn sống vào nhà đồng bào miền 

ngược. 

4. Không bao giờ sai lời hứa. 

5. Không nên xúc phạm đến tín ngưỡng phong tục của dân 

(như nằm trước bàn thờ, giơ chân lên bếp, đánh đàn trong nhà, 

v.v.). 

6. Không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu 

lầm rằng mình xem khinh họ. 

6 điều nên làm: 

1. Giúp công việc thực tế hàng ngày cho đồng bào (như 

việc gặt hái, lấy củi, nước, vá may, v.v.). 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 501-502.  
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2. Tùy khả năng mà mua giùm những đồ cần dùng cho 

những người ở xa chợ búa (như dao, muối, kim, chỉ, bút, giấy, 

v.v.). 

3. Nhân những lúc rảnh, kể cho đồng bào nghe những 

chuyện vui ngắn, giản dị có ích lợi cho tinh thần kháng 

chiến mà không lộ bí mật. 

4. Dạy dân chữ quốc ngữ và những điều vệ sinh thường 

thức. 

5. Nghiên cứu cho hiểu rõ phong tục mọi nơi, trước là để 

gây cảm tình và sau để dần dần giải thích cho dân bớt mê 

tín. 

6. Làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, 

chăm công việc, trọng kỷ luật. 

… 

 

Ngày 5 tháng 4 năm 1948 

In trong sách Hồ Chí Minh 
Toàn tập, xuất bản lần thứ 
nhất, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1985, t. 5, tr. 77-79. 
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NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ QUÂN SỰ LẦN THỨ 

NĂM1 

Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là: 

thiên thời, địa lợi và nhân hòa.  

Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời 

không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng 

bằng nhân hòa. 

Nhân hòa là thế nào?  

Nhân hòa là tất cả mọi người đều nhất trí. Nhân hòa là 

quan trọng hơn hết. 

Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: 

Phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. 

Trí là phải có óc sáng suốt để nhìn mọi việc, để suy xét 

địch cho đúng. 

Tín là phải làm cho người ta tin mình. Thí dụ đã hứa 

thưởng thì phải thưởng. Tín cũng còn nghĩa là tự tin vào sức 

mình nữa, nhưng không phải là tự mãn tự cao. 

Dũng là không được nhút nhát, phải can đảm, dám làm 

những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh. 

Nhân là phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam cộng 

khổ với họ. Đối với địch hàng, ta phải khoan dung. 

Liêm là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì hay bị 

mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 594-596.  
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Trung là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân 

dân, với cách mạng, với Đảng. 

Công tác của người tướng là: 

1. Đối với kỷ luật: Trong quân đội, mệnh lệnh từ trên 

xuống dưới, phải thấm xuống tới mỗi đội viên. Chỗ nào 

mệnh lệnh không xuống tới thì chỗ đó hỏng. Báo cáo từ 

dưới lên phải cho thật thà, nhanh chóng, thiết thực. 

Về kỷ luật, phải thưởng phạt cho công minh. Chớ vì ưa 

ai mà thưởng, ghét ai mà phạt, ai hẩu với mình thì dùng, ai 

trực tính nói ngay thì bỏ. 

2. Đối với binh sĩ, thì lời ăn tiếng nói, niềm vui, nỗi 

buồn, quần áo, nhất nhất phải biết rõ và hết sức chăm nom. 

Có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù 

nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh, họ sẽ 

hăng hái đánh. 

Bộ đội cũng ví như con dao cái súng, không lau chùi 

luôn sẽ hỏng. Chăm tập luyện sẽ tiến bộ. Bộ đội ta, tuy còn 

trẻ mà tiến bộ rất mau, nếu người tướng không chịu học hỏi, 

cứ đứng một chỗ thì nhất định bị lạc hậu. 

3. Đối với dân, thì chắc các đồng chí đã có nhiều kinh 

nghiệm rồi. Bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất 

định thắng lợi. 

4. Đối với địch, thì tuyệt đối chớ khinh địch. Tục ngữ có 

câu: "Sư tử muốn bắt con chuột cũng phải dùng hết sức mới 

bắt được". Khinh địch thì nhất định sẽ thất bại. 

Ta biết rõ địch thì thắng... 

… 

In trong sách Hồ Chủ tịch với 
các lực lượng vũ trang nhân 
dân, Nxb. Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1962, tr. 65-67. 
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CÁCH LÀM VIỆC TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CÁ NHÂN 

PHỤ TRÁCH1 

Chính quyền thì có những Hội đồng. Các đoàn thể thì có 

những ủy ban. Đó là tập thể lãnh đạo.  

Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo? 

Vì một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh 

nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một 

hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và 

xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. 

Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều 

kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông 

thấy rõ mặt khác của vấn đề đó. 

Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn 

đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp mọi 

mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai 

lầm. 

Ý nghĩa của tập thể lãnh đạo rất giản đơn, chân lý của nó 

rất rõ rệt. Tục ngữ có câu: "Khôn bầy hơn khôn độc" là 

nghĩa đó. 

Vì sao cần phải cá nhân phụ trách? 

Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế 

hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho 1 người hoặc 

một nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 619-621.  
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Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy. 

Nếu không có cá nhân phụ trách, thì sẽ sinh ra cái tệ 

người này ủy cho người kia, người kia ủy cho người nọ, kết 

quả là không ai thi hành. Như thế thì việc gì cũng không 

xong. Tục ngữ có câu: "Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa" 

là như thế. 

Vì lẽ đó, cho nên lãnh đạo cần phải tập thể, mà phụ trách 

cần phải cá nhân. 

Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc 

đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. 

Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, 

lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. 

Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn 

luôn đi đôi với nhau. 

Nhưng không phải vấn đề gì nhỏ nhặt, vụn vặt, một 

người vẫn có thể giải quyết được, cũng đưa ra bàn - mới là 

tập thể lãnh đạo. Nếu làm như vậy, là hiểu tập thể lãnh đạo 

một cách quá máy móc. Kết quả là cứ khai hội mà hết ngày 

giờ. 

Những việc bình thường, một người có thể giải quyết 

đúng, thì người phụ trách cứ cẩn thận giải quyết đi. Những 

việc quan trọng, mới cần tập thể quyết định. 

Tập thể lãnh đạo là dân chủ. 

Cá nhân phụ trách là tập trung. 

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập 

trung. 

Làm việc mà không theo đúng cách đó, tức là làm trái 

dân chủ tập trung. 

Người nào có chân trong một ủy ban nào mà làm biếng 

không đến dự mọi cuộc hội nghị của ban ấy, hoặc không cân 
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nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng những vấn đề cần phải bàn bạc và 

giải quyết hoặc không phát biểu hết ý kiến của mình đối với 

vấn đề ấy, là trái với nhiệm vụ của mình, và không xứng 

đáng là một người lãnh đạo. 

Người nào phụ trách thi hành, mà không làm đúng kế 

hoạch do đa số đã quyết định, là làm trái với nhiệm vụ của 

mình, và cũng không xứng đáng là một người lãnh đạo. 

Vì vậy những người cán bộ phải thực hành cho kỳ đúng 

cái chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

 

X.Y.Z.  

Báo Sự thật, số 100, ngày 23-
9-1948. 
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CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN1 

… 

Song vẫn còn một vài người, một vài cơ quan hãy chưa 

tẩy hết cái bệnh chủ nghĩa cá nhân. Bệnh ấy tỏ rõ ra nơi: 

Ngày thường, thì kỷ luật kém.  

Khi có vấn đề nghiêm trọng, thì hoang mang.  

Lúc tính toán công việc, thì đặt lợi ích của cá nhân mình, 

của nhóm mình lên trên lợi ích chung. 

Bệnh ấy dễ đưa đến chỗ trái kỷ luật, trái lợi ích của dân 

tộc. 

Muốn tẩy sạch bệnh ấy, thì cần phải nâng cao trình độ 

giác ngộ của mình; phải học theo cái tinh thần kiên quyết, 

dũng cảm, hy sinh, của nhân dân và của chiến sĩ. 

Có những đồng bào hy sinh cả gia tài, điền sản, để giúp 

kháng chiến. Có những chiến sĩ tưới dầu châm lửa vào 

mình, để đốt đồn địch. Đó là những người anh hùng, bỏ nhà, 

bỏ mình vì nước. Cái tinh thần cao cả vẻ vang ấy sẽ soi sáng 

muôn đời, và luôn luôn làm kiểu mẫu cho mọi người noi 

theo. 

Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra bệnh quan liêu. Kềnh 

càng. Kiêu ngạo. Chậm chạp. Làm cho qua chuyện. Ham 

chuộng hình thức. 

Muốn tẩy sạch bệnh ấy, thì phải: 

Thực hành tự phê bình và phê bình đồng sự mình. Phê 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 624-626.  
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bình một cách thiết thực mà thân ái. Phê bình từ cấp trên 

xuống và từ cấp dưới lên. Phê bình nhau và giúp nhau sửa 

chữa. 

Phải vào sâu dân chúng, vào sâu bộ đội. Hỏi ý kiến và 

hỏi sáng kiến của quần chúng. Gom góp kinh nghiệm của 

quần chúng để giải quyết các vấn đề, và trao đổi những kinh 

nghiệm mới cho cơ quan khác, địa phương khác. 

Công việc hàng ngày thì phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, 

kịp thời, làm đến nơi đến chốn. 

… 

 

X.Y.Z. 

Báo Sự thật, số 101, ngày 15-
10-1948. 
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BỆNH TỰ KIÊU, TỰ ÁI1 

Hai thứ bệnh nguy hiểm đó đều do bệnh chủ quan, hẹp 

hòi mà sinh ra. 

Việc thế giới, việc xã hội, việc nước nhà to lớn vô cùng, 

nhiều vô cùng.  

Dù ai tài giỏi mấy, cũng không thể biết hết cả, làm hết 

cả. 

Xưa nay những bực tài giỏi như cụ Khổng Tử, cụ Lênin 

cũng không biết hết mọi việc, làm được mọi việc. Cụ Khổng 

không biết nấu cơm, cụ Lê không biết may áo. Vì vậy, cần 

nấu cơm thì cụ Khổng phải học hỏi người làm bếp. Cần may 

áo thì cụ Lê phải học hỏi người thợ may. 

Cụ Khổng và cụ Lê hơn mọi người, không phải vì hai cụ 

biết hết mọi việc, làm được mọi việc. Mà vì hai cụ không tự 

kiêu, tự ái, luôn luôn học hỏi. 

Lời đầu tiên của cụ Khổng trong sách Luận ngữ, là: 

"Học mà thường tập, chẳng cũng vui lắm thay". 

Lời cụ Lê thường thường nhắc nhủ mọi người, là: "Học, 

học nữa, học mãi". Và "phải học hỏi quần chúng". 

Tự kiêu tức là cho mình việc gì cũng thạo, cũng làm 

được. Việc gì mình cũng giỏi hơn mọi người. Mình là thần 

thánh, không cần học ai, hỏi ai. 

Kỳ thực, tự kiêu là mù quáng, chỉ trông thấy những việc 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 631-633.  
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mình tưởng mình làm được, những điều mình tưởng mình 

biết hết; mà không trông thấy những điều mình không biết, 

những việc mình chưa làm được. 

Tự kiêu là hẹp hòi. Tài đức độ lượng nhỏ nhen, không 

bao dung được những ý kiến và những phê bình của người 

khác. Thí dụ một cái cốc, vì hẹp hòi mà chỉ đựng được rất ít 

nước, thêm một chút nước nữa, là phải tràn. Trái với cái độ 

lượng rộng lớn của bể, bao nhiêu nước cũng vẫn chứa được. 

Tự kiêu là thoái bộ. Vì tự mãn tự túc, không cố gắng học 

hỏi thêm. Không theo kịp sự tiến bộ của thời đại. Tự mình 

ngăn trở sự tiến bộ của mình. 

Tự kiêu là hủ hóa. Vì không chịu học những sự hay sự 

tốt của người; không ưa những lời phê bình thẳng thắn để 

sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mà người đời ai 

chẳng có khuyết điểm to hay nhỏ, ít hay nhiều ! 

Nói tóm lại: Tự kiêu nhất định sẽ đi đến thất bại. Vì kiêu 

ắt đi đôi với nịnh. Đã kiêu thì ắt ghét những người tài giỏi 

hơn mình. Ưa những kẻ nịnh hót mình. Thân cận là những 

kẻ vô tài bất lực, nhưng khéo nịnh hót a dua. Xa cách hoặc 

dìm hãm những người có tài có đức hay bàn ngay nói thẳng. 

Như thế thì sao khỏi hỏng việc. 

Cụ Khổng Tử có nói: "Nếu có tính tự kiêu, thì dù tài giỏi 

vô cùng như ông Chu Công, thì tài giỏi ấy cũng vất đi". 

Nghĩa chính của chữ tự ái là giữ đúng chữ cần, kiệm, 

liêm, chính. Không làm điều gì có hại đến danh dự và đạo 

đức của mình. Thế là chân chính tự ái, mà ai cũng phải tự ái. 

Nhưng người ta thường hiểu lầm chữ tự ái. Do đó mà 

hay chấp vặt, không can đảm tự phê bình, không ưa những 

lời phê bình ngay thẳng - thì gọi là tự ái. Tự ái này luôn luôn 

đi đôi với tự kiêu, tự mãn, tự túc. Và kết quả là tự khí, nghĩa 

là mình tự ngăn trở mình tiến bộ, đồng thời đã tự kiêu tự ái, 

thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô 
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độc, thì chẳng việc gì thành công. 

KẾT LUẬN: Mỗi một người và tất cả mọi người chúng 

ta phải tẩy cho sạch bệnh tự kiêu, “tự ái”. Đó là hai thứ bệnh 

rất nguy hiểm cho đạo đức và công việc. 

Thang thuốc thánh để chữa bệnh này gồm có bốn vị là: 

a) Thật thà tự phê bình và hoan nghênh người khác phê 

bình mình. 

b) Cố gắng sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm. 

c) Luôn luôn cố gắng học hỏi để luôn luôn tiến bộ. 

d) Thực hành đoàn kết. 

 

X.Y.Z.  

Báo Sự thật, số 102, ngày 15-
11-1948. 
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MỘT VIỆC MÀ CÁC CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẦN 

THỰC HÀNH NGAY1 

KIỂM TRA 

Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi.  

Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ 

chức, phải đấu tranh. 

Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất 

bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi 

lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, 

thì chính sách đúng mấy cũng vô ích. 

Mục đích sự tổ chức công tác là: động viên toàn thể 

nhân dân hăng hái thi hành chính sách đã định. Mục đích 

lựa chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lý, chớ "dùng 

thợ mộc làm nghề thợ rèn" và cho họ hiểu rõ mọi mặt các 

công việc họ phải phụ trách. Mà muốn biết sự động viên ấy 

và sự thực hành ấy đã đến mức nào, thì phải có kiểm tra. 

Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực 

lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết 

điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời. Hiện 

nay, nhiều nơi cán bộ lãnh đạo chỉ lo khai hội và thảo nghị 

quyết, đánh điện và gửi chỉ thị, sau đó, thì họ không biết gì 

đến những nghị quyết đó đã thực hành đến đâu, có những sự 

khó khăn trở ngại gì, dân chúng có ra sức tham gia hay 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 636-638.  
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không. Họ quên mất kiểm tra. Đó là một sai lầm rất to. Vì 

thế mà "đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị" mà công 

việc vẫn không chạy. 

CÁCH KIỂM TRA 

1. Kiểm tra phải có hệ thống nghĩa là khi đã có nghị 

quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, 

phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và 

nhân dân địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ 

những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các 

khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó 

khăn. 

2. Kiểm tra không nên chỉ bằng cứ vào các tờ báo cáo, 

mà phải đi đến tận nơi. 

3. Kiểm tra phải dùng cách thức thật thà tự phê bình và 

phê bình, để tỏ rõ hết mọi khuyết điểm và tìm cách sửa chữa 

những khuyết điểm ấy. Như thế, thì cán bộ càng thêm trọng 

kỷ luật và lòng phụ trách. 

NGƯỜI KIỂM TRA 

Không thể gặp ai cũng phái đi kiểm tra. Người lãnh đạo 

phải tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh nghiệm và oai 

tín. 

Nhưng người lãnh đạo cần phải có một nhóm cán bộ 

nhiều kinh nghiệm và giàu năng lực để giúp mình đi kiểm 

tra. Ai đi kiểm tra việc gì, nơi nào nếu có sơ suất thì người 

ấy phải chịu trách nhiệm. 

Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có 

ngọn đèn "pha". Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và 

khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể 
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nói rằng: chín phần mười khuyết điểm trong công việc của 

chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra.  

Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu đáo, thì công việc của 

chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười gấp trăm. 

 

X.Y.Z.  

Báo Sự thật, số 103, ngày 30-
11-1948. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI BẾ MẠC HỘI 

NGHỊ CÁN BỘ CỦA ĐẢNG LẦN THỨ SÁU1 

… 

2. Chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dưới lên trên, bắt 

đầu từ xã; dưới làm lên trên, trên làm xuống dưới, tự nhiên 

mọi việc sẽ thành. 

3. Làm ra nhiều, chi dùng ít. Không cần thì không chi 

dùng. Đó là tất cả chính sách kinh tế, tài chính của ta. 

4. Chỉnh đốn các đoàn thể quần chúng. Ta thắng lợi là 

nhờ dân mà hiện giờ nhiều đoàn thể dân chúng còn rất kém. 

5. Muốn làm được những việc trên, trước hết phải chỉnh 

đốn nội bộ Đảng. Phải nêu ra những việc chính, nắm lấy đó 

mà làm. 

Đảng ví như cái máy phát điện, các công việc trên ví 

như những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng. 

Trong Đảng, có những việc khẩn yếu như: 

a) Ta thiếu nhiều cán bộ quá: phải đào tạo huấn luyện 

cho dần dần có đủ. Muốn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp 

đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng đã giúp, cán bộ phải chịu 

khó học. Đồng chí ta nhiều người kinh nghiệm thực hành 

khá, nhưng về văn hóa thì i tờ. Những đồng chí trí thức đọc 

nhiều nhưng không có kinh nghiệm công tác, chưa quen nền 

nếp làm việc của Đảng. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 15-17.   
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Vậy phải nâng cao lý luận cho cán bộ cũ và dạy cho cán 

bộ trí thức làm công tác quần chúng. 

b) Lối làm việc trong Đảng hiện nay mắc hai khuyết 

điểm: 

- Cán bộ cũ làm việc theo lối thủ công nghiệp. 

- Cán bộ mới làm việc theo lối khoa học nhưng lại quá 

trớn,… 

Phải sửa chữa lối làm việc cho hợp lý, vừa với điều kiện 

của ta, đừng phạm vào hình thức, máy móc. 

c) Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán 

chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. 

Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo 

đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước 

cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm 

được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách 

nhiệm gột rửa cho các đồng chí đó. 

Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. 

Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: cần, kiệm, 

liêm, chính. 

Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước 

tiên. 

d) Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng tộc hay 

khác nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng là những người cùng 

chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, 

chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết. Muốn đi tới mục 

đích, không phải chỉ tổ chức là đủ, phải chân thành trong tư 

tưởng nữa. 

Ta có hai cách để thực hiện thống nhất tư tưởng, đoàn 

kết nội bộ là: Phê bình và tự phê bình. 
Từ trên xuống dưới, ai nấy đều phải dùng nó để càng 

ngày càng đoàn kết, tiến bộ. 

đ) Giữ kỷ luật. 

Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như 
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một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật 

sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Các đồng chí chúng ta 

cần phải ra sức giữ gìn kỷ luật sắt của Đảng. 

… 

Nói ngày 18-1-1949. In trong sách 
Hồ Chí Minh: Vì độc lập, tự do, vì chủ 
nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1970, tr. 83-85. 
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THẤT BẠI VÀ THÀNH CÔNG1 

… 

"Cán bộ được dân tin, dân phục, dân yêu, thì việc gì 

cũng thành công". Kinh nghiệm đã tỏ rằng đó là chân lý 100 

phần 100. Nhân công việc, được đi khắp hai tỉnh, tôi có mấy 

nhận xét sau đây: 

Tình hình chung ở tỉnh A là: 

- Xã nào cũng có tiến bộ ít nhiều, nhưng được việc này 

thì hỏng việc khác. Cán bộ xã nào hiểu được việc gì thì làm 

việc ấy. 

- Xã nào cũng nhận được nhiều chỉ thị, giấy tờ. Chỉ thị và 

giấy tờ ấy do huyện sao nguyên văn của tỉnh mà gửi xuống xã, 

nhiều điều không hợp với trình độ cán bộ và hoàn cảnh địa 

phương. 

- Cán bộ tỉnh rất ít khi đến các huyện. Cán bộ huyện rất 

ít khi đến các xã. Năm thời mười họa, cán bộ cấp trên "hạ 

cố" đến địa phương thì kềnh càng, quan cách, không thân 

mật với cán bộ cấp dưới và nhân dân. 

- Mọi công việc đều làm theo cách bàn giấy, dùng mệnh 

lệnh, không chịu khó tuyên truyền, giải thích, cổ động, 

không hỏi ý kiến nhân dân. 

Kết quả là nhiều việc lủng củng như đã nói trên. 

Tình hình tỉnh B thì khác hẳn. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 177-178.  
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Tăng gia sản xuất, giúp đỡ bộ đội, bình dân học vụ, dân 

quân du kích, tập đoàn đổi công, hợp tác xã, đời sống mới, 

v.v., mọi việc đều tiến bộ và tiến rất đều, xã nào cũng như 

xã nào. Vì sao có kết quả tốt đẹp ấy? Không có gì lạ. 

Các cán bộ hành chính, chuyên môn và đoàn thể từ tỉnh 

đến huyện luôn luôn đi đến các làng giúp đỡ, giải thích, đôn 

đốc, cổ động. Họ thông thuộc tình hình các xã. Nếu hỏi một 

người nào trong bất kỳ một xã nào: "Có biết ông X, cán bộ 

tỉnh, hay ông Y, cán bộ huyện không ?". Thì ai cũng giả 

nhời: "Biết lắm chứ ! Đồng chí ấy mới đến làng nói chuyện 

với dân hôm nọ. Đồng chí ấy vui tính và thân mật lắm, ai 

cũng mến phục".  

Thế là vì cán bộ luôn luôn gần gũi dân, được dân tin, dân 

phục, dân yêu, cho nên tỉnh B, việc gì cũng thành công. 

Mong rằng cán bộ các nơi thi đua gần dân với cán bộ 

tỉnh B. 

 

LÊ NHÂN 

Báo Sự thật, số 117, ngày 19-
8-1949. 
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DÂN VẬN1 

... 

I- NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ 

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. 

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 

Công việc đổi mới, xây dựng là trách 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 dân tổ chức nên. 

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. 

II- DÂN VẬN LÀ GÌ? 

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người 

dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng 

toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những 

công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho. 

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít 

tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. 

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một 

người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm 

vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. 

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 232-234.  
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hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế 

hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động 

viên và tổ chức toàn dân ra thi hành. 

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, 

khuyến khích dân. 

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công 

việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. 

III- AI PHỤ TRÁCH DÂN VẬN? 

Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ Đoàn thể và tất 

cả hội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, 

v.v.) đều phải phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào 

thi đua cho đủ ăn, đủ mặc. 

- Cán bộ chính quyền và cán bộ Đoàn thể địa phương 

phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ 

rệt, rồi cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, 

giúp dân đặt kế hoạch, tổ chức nhân công, sắp xếp việc làm, 

khuyến khích, đôn đốc, theo dõi, giúp đỡ dân giải quyết 

những điều khó khăn... 

- Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa 

phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng 

trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v.. 

Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thi đua 

làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm. 

IV- DÂN VẬN PHẢI THẾ NÀO? 

Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt 

trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải 

chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà 

nhúng tay vào việc. 

Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử 
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ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi 

bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những 

cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không 

có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại. 

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. 

Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì 

cũng thành công. 

 

X.Y.Z.  

Báo Sự thật, số 120, ngày 15-
10-1949. 
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RÚT KINH NGHIỆM, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM1 

Sau mỗi một việc cần phải rút kinh nghiệm. 

Kinh nghiệm riêng từng cán bộ, từng địa phương. Kinh 

nghiệm chung tất cả các cán bộ và các địa phương. Kinh 

nghiệm thất bại và kinh nghiệm thành công. Rồi tổng kết và 

phổ biến những kinh nghiệm ấy cho khắp tất cả cán bộ, tất 

cả địa phương. Mỗi cán bộ, mỗi địa phương sẽ học những 

kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng 

những kinh nghiệm cũ vào những công việc mới. 

Như vậy, khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày 

càng thêm, công việc sẽ rất mau tiến bộ. 

 

* 

*      * 

 

Việc Hồ Chủ tịch mua gạo khao quân vừa rồi là một 

kinh nghiệm rất thiết thực, rất quý báu. 

- Việc ấy rất hợp thời: khao quân vào Ngày kỷ niệm độc 

lập. 

- Rất hợp lòng dân: đồng bào ta luôn luôn sẵn sàng hưởng 

ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ 

bộ đội. 

- Cách làm rất chu đáo: sau khi Hồ Chủ tịch đã cho biết 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 238-240.  
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ý định của Người, Đoàn thể liền gọi 12 cán bộ cùng họ bàn 

bạc kỹ lưỡng việc ấy. Họ hiểu rất rõ ràng rồi, thì cùng họ 

đặt kế hoạch rất tỉ mỉ: phải giải thích cho dân chúng thế nào, 

khai hội với cán bộ địa phương thế nào, đóng thóc thế nào, 

trả tiền thế nào, cảm ơn đồng bào thế nào, v.v.. 

12 cán bộ ấy đi làm "vết dầu loang". Họ chia nhau đi 

đến tận các địa phương, cùng cán bộ các khu, các tỉnh, các 

huyện khai hội. Lại một lần bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch tỉ mỉ 

hơn. Sau đó, cán bộ các huyện lại cùng cán bộ các xã khai 

hội, cũng kỹ lưỡng, cũng tỉ mỉ như trên. 

Các cán bộ xã hiểu thấu ý nghĩa, hiểu thấu cách làm rồi 

trở về cùng đại biểu các cơ quan, các đoàn thể trong xã 

mình khai hội. Mỗi người đều hiểu rõ, biết rõ rồi thì chia 

nhau đi từng xóm, từng nhà để giải thích và kêu gọi dân 

chúng. 

Nhờ cách làm chu đáo như thế, cho nên lời nói và ý 

nghĩa của Hồ Chủ tịch đã thấu đến tai, động đến lòng của 

mỗi một người dân. Cho nên mỗi một người dân đều hiểu 

rõ, đều hăng hái hưởng ứng. 

Kết quả: Mặc dầu thời gian gấp rút - không đầy một 

tháng, mặc dầu điều kiện khó khăn - thóc cũ đã gần hết, thóc 

mới chưa gặt, mặc dầu nhiều tỉnh có chiến sự, đồng bào bị 

thiếu thốn - nhưng vì mỗi người dân đều hiểu rõ, đều hăng 

hái hưởng ứng cho nên kết quả rất tốt đẹp, đồng bào Liên khu 

III đã góp 5.000 tấn. Đồng bào Liên khu I, Liên khu X hơn 

3.000 tấn. 

Kết quả to hơn nữa là cuộc bán gạo khao quân đã do sự 

hiểu thấu của nhân dân mà thành một phong trào thi đua, 

một phong trào chính trị. Đồng bào đã nhân dịp ấy để càng 

tỏ lòng kính mến lãnh tụ, yêu dấu bộ đội, tin tưởng kháng 

chiến nhất định thắng lợi. Thành công ấy là do sắp đặt cẩn 

thận, giải thích công khai và kỹ càng. 
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(Trong việc này, đồng bào có những cử chỉ rất cảm động. 

Như đồng bào nghèo, đồng bào tản cư, đồng bào trong vùng 

tạm bị địch chiếm, các em nhi đồng cũng cố gom góp nhau 

cho được một số gạo để bán. Như các vị điền chủ thi đua 

nhau bán cho nhiều. Như những đồng bào tự động ký tên, 

hứa mùa sau sẽ bán nhiều hơn. Như những nhà có bao nhiêu 

thóc đưa bán hết, nói rằng bán nhưng không chịu nhận tiền, 

v.v.. Đó cũng vì cán bộ khéo giải thích, nhân dân hiểu rõ 

ràng). 

Tuy vậy, có những địa phương, những cán bộ không 

hiểu thấu, kém sáng kiến, không làm đúng chỉ thị cấp trên, 

không biết tùy hoàn cảnh địa phương mà nhân dịp đó để gây 

một cuộc động viên tinh thần. 

Khuyết điểm ấy là vì bệnh chủ quan, không trông xa 

thấy rộng, chỉ thấy bộ phận, không thấy toàn cuộc, biếng 

suy nghĩ, sợ khó khăn. 

Mong rằng những nơi đã thành công trong việc này thì cán 

bộ phải ra công nghiên cứu kinh nghiệm và áp dụng kinh 

nghiệm sao cho công việc ngày càng tiến bộ hơn nữa. 

Những nơi, những cán bộ đã thất bại trong việc này cần 

phải thật thà tự phê bình và học hỏi kinh nghiệm những nơi 

đã thành công, sửa đổi lối làm việc của mình, sao cho công 

việc cũng thành công, cũng tiến bộ bằng các nơi khác, các 

cán bộ khác. 

Đó cũng là một cuộc thi đua thiết thực. 

 

A.G.  

Báo Sự thật, số 121, ngày 31-
10-1949. 
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BỆNH MÁY MÓC1 

Một nhóm thợ đóng một cỗ xe ngựa rất khéo. Nhưng 

đóng rồi thì không dùng được. Vì cỗ xe to quá, đưa ra cửa 

phòng không lọt.  

Nghe câu chuyện đó, ai không cười những người thợ kia 

là ngốc. Song sự thật thì một số cán bộ ta vẫn thường "khóa 

cửa đóng xe" như những người thợ kia. Đó là họ mắc bệnh 

máy móc. 

Vài thí dụ: 

- Một đoàn thể kia báo cáo rằng: 85 phần trăm hội viên 

đã được huấn luyện. Tài thật ! Nhưng khi xét lại, thì chương 

trình huấn luyện vẫn là "ba giai đoạn, bốn mâu thuẫn", và 

85 phần trăm hội viên được huấn luyện kia vẫn không hiểu 

rõ công việc thiết thực của mình là gì. 

- Một xã kia có đến 25 chương trình thi đua. Mỗi đoàn 

thể, mỗi ngành trong xã đều có một chương trình riêng, và 

không chương trình nào ăn khớp nhau hết. Kết quả là thi 

đua không có... kết quả. 

- Tỉnh A báo cáo rằng: Phụ nữ toàn tỉnh góp quỹ Tham 

gia kháng chiến, và tỉnh có mấy vạn nữ du kích.  

Xét ra thì thấy rằng: Tỉnh ấy đã ra lệnh bắt phụ nữ góp, 

và bắt phụ nữ có 3,4 con mọn cũng phải đi tập "một, hai".  

Kết quả là không bằng tỉnh B đã biết dùng cách tuyên 

truyền giải thích cho nên phụ nữ đã xung phong góp quỹ 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 307-308.  
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nhiều hơn, và nữ du kích thì mạnh mẽ hơn. 

- Khu nọ, trong một mùa đã có đến 450 cuộc đại hội. Đại 

hội chứ không phải hội nghị tầm thường đâu nhé! Kết quả là 

các cán bộ chỉ lo đi khai hội mà hết cả thời giờ, đến nỗi mọi 

công việc bị chậm trễ. 

Bệnh máy móc ấy do đâu mà ra? 

- Nó do bệnh chủ quan mà ra. Nó sẽ có hại gì? 

- Nó sẽ làm hỏng công việc. Muốn chữa khỏi bệnh máy 

móc thì phải dùng cách gì? 

- Đây là đơn thuốc chữa bệnh máy móc: bất kỳ việc to 

việc nhỏ: 

Phải xem xét kỹ lưỡng, 

Phải bàn bạc kỹ lưỡng, 

Phải hỏi dân kỹ lưỡng, 

Phải giải thích kỹ lưỡng cho dân, 

Phải luôn luôn gần gụi dân. 

Mong rằng các cán bộ ta cố gắng chữa hết bệnh máy 

móc, thì mọi việc sẽ đều thành công mau chóng. 

 

A.G. 

Báo Sự thật, số 126, ngày 6-
1-1950. 
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THƯ GỬI ĐỒNG BÀO VIỆT BẮC TRONG DỊP PHÁI 

ĐOÀN CHÍNH PHỦ ĐẾN THANH TRA Ở LIÊN KHU 

VIỆT BẮC1 

Nhân dịp phái đoàn của Chính phủ đến thanh tra ở Liên 

khu Việt Bắc, tôi gửi lời thân ái hỏi thăm: 

- Các cụ phụ lão, 

- Các vị thân sĩ, 

- Các anh chị em cán bộ chính quyền, đoàn thể, 

- Các cháu thiếu nhi và nhi đồng và toàn thể đồng bào. 

… 

Muốn thắng lợi, thì ai ai cũng phải cố gắng góp của, góp 

công, người phụ trách việc này, kẻ phụ trách việc khác. Bộ 

đội thì xông pha tên đạn, cực khổ gian nan, xung phong giết 

giặc. Nhân dân, cán bộ, công chức cũng phải chịu khó nhọc, 

chịu thiếu thốn, mà thi đua công tác ở hậu phương. 

Những điều đó, phái đoàn sẽ giải thích cho đồng bào 

hiểu rõ. Có vấn đề thắc mắc, thì đồng bào cứ thật thà hỏi 

phái đoàn. 

… 

Chào thân ái và quyết thắng 

Tháng 5 năm 1950 

HỒ CHÍ MINH 

Báo Cứu quốc, số 1544, ngày 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 364-365.  
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10-5-1950. 
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NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ NHẤT VỀ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ HỌC 

TẬP1 

I- PHẢI THIẾT THỰC, CHU ĐÁO TRONG CÔNG 

TÁC HUẤN LUYỆN 

Việc huấn luyện học tập không phải là một việc đơn 

giản, muốn làm được thì phải hiểu cho rõ. Bây giờ, Bác lần 

lượt trả lời mấy câu hỏi về việc đó. 

1. Từ trước đến nay Đoàn thể đã huấn luyện được 

mấy người? 

Chưa biết được con số đích xác, nhưng cũng có thể tính 

sơ qua được: trong báo cáo của thanh niên khu V có nói đã 

mở được 2.713 lớp huấn luyện. Con số này có vẻ "khoa 

học" quá, nên chúng ta chưa thể tin hoàn toàn được. Vậy cứ 

"bỏ xâu" đi 713 và lấy 2.000 lớp thôi. Các đoàn thể khác 

trong khu V (công nhân, nông dân, phụ nữ, v.v.) cộng lại 

cũng có thể mở được 3.000 lớp nữa. Như thế là riêng khu V 

là một khu dân ít người thưa, cũng đã mở được 5.000 lớp 

huấn luyện. Cho mỗi lớp có 10 người học thì số người đã 

được huấn luyện trong cả khu là 50.000 người. Nam Bộ, 

khu IV, khu III và khu Việt Bắc, tuy dân đông hơn và việc 

huấn luyện có nơi làm được nhiều hơn, nhưng cứ tính đổ 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 355-363.  
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đồng cho mỗi khu 50.000 thì toàn quốc cũng đã có đến 25 

vạn người được huấn luyện, nghĩa là 25 vạn cán bộ. Thế mà 

cứ kêu là thiếu cán bộ. Vì sao? Vì việc huấn luyện còn hữu 

danh vô thực, làm chỉ cốt nhiều mà không thiết thực chu 

đáo. 

2. Huấn luyện ai? 

Ta phải: 

- Huấn luyện cán bộ. 

- Huấn luyện hội viên của Đoàn thể. 

- Huấn luyện cán bộ các ngành chuyên môn của chính 

quyền. 

- Huấn luyện nhân dân. 

Nói đến cán bộ trước hết, vì "cán bộ là tiền vốn của Đoàn 

thể". 

Có vốn mới làm ra lãi. Bất cứ chính sách, công tác gì 

nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Không có cán 

bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn. 

3. Ai huấn luyện? 

Không phải ai cũng huấn luyện được. 

- Muốn huấn luyện thợ rèn, thợ nguội thì người huấn 

luyện phải thạo nghề rèn, nghề nguội. Người huấn luyện 

của Đoàn thể phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo 

đức, lối làm việc. 

- Người huấn luyện phải học thêm mãi thì mới làm được 

công việc huấn luyện của mình. Lênin khuyên chúng ta: 

"Học, học nữa, học mãi". Mỗi người đều phải ghi nhớ và 

thực hành điều đó, những người huấn luyện lại càng phải ghi 

nhớ hơn ai hết. Người huấn luyện nào tự cho là mình đã biết 

đủ cả rồi, thì người đó dốt nhất. Khẩu hiệu "Học không biết 

chán, dạy không biết mỏi" treo trong phòng họp chính là của 
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Khổng Tử. Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong học 

thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng song những 

điều hay trong đó thì chúng ta nên học. 

"Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái 

được những điều hiểu biết quý báu của các đời trước để lại". 

Lênin dạy chúng ta như vậy. 

4. Huấn luyện gì? 

a) Lý luận: Phải dạy lý luận Mác - Lênin cho mọi người. 

Người biết lý luận mà không thực hành thì cũng vô ích. 

Học lý luận không phải để nói mép, nhưng biết lý luận 

mà không thực hành là lý luận suông. Học là để áp dụng vào 

việc làm. Làm mà không có lý luận thì không khác gì đi mò 

trong đêm tối, vừa chậm chạp vừa hay vấp váp. Có lý luận 

thì mới hiểu được mọi việc trong xã hội, trong phong trào để 

chủ trương cho đúng, làm cho đúng. 

b) Công tác: Ngoài lý luận phải dạy công tác. Ví dụ: về 

các việc Tổng động viên, thi đua ái quốc, thu thuế bằng 

thóc, v.v. phải giải thích thế nào cho dân hiểu, phải động 

viên thế nào, sắp đặt công việc thế nào. Việc thắng lợi ngoại 

giao vừa rồi, phải xem xét ảnh hưởng đối với ta thế nào, đối 

với địch thế nào, đối với trong nước thế nào, đối với quốc tế 

thế nào, làm thế nào để lợi dụng được hết ảnh hưởng của 

thắng lợi đó. Những việc như thế đều phải dạy cho cán bộ 

và đồng chí biết. 

c) Văn hóa: Phải chú ý dạy văn hóa cho những đồng chí 

kém văn hóa để giúp cho họ tiến bộ về lý luận, công tác. 

d) Chuyên môn: Mỗi người phải biết một nghề để sinh 

hoạt. Riêng về cán bộ, ai lãnh đạo trong ngành hoạt động nào 

thì phải biết chuyên môn về ngành ấy. Ví dụ: những đồng chí 

lãnh đạo hỏa xa phải biết chuyên môn về hỏa xa, có thế lãnh 

đạo mới sát. 
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5. Huấn luyện thế nào? 

a) Cốt thiết thực chu đáo hơn tham nhiều 

Việc cốt yếu là phải làm cho người học hiểu thấu vấn đề. 

Nhưng hiểu thấu cũng có nhiều cách: có cách hiểu thấu thật tỉ 

mỉ, nhưng dạy theo cách đó thì phải tốn nhiều thì giờ. Trái lại 

cũng có cách dạy bao quát mà vẫn làm cho người học hiểu 

thấu được. Ví dụ: muốn dạy cho người ta biết con voi là thế 

nào thì có thể nói tỉ mỉ bộ xương của nó ra sao, nó có mấy cái 

răng, nó sống thế nào, sống được mấy năm, v.v.. Nhưng nếu 

chưa thể dạy kỹ như thế được thì cũng có thể nói cho người 

ta biết bao quát hình thù của con voi như: mình nó to bằng ba 

bốn con trâu, nó có chân lớn như cột nhà, hai tai to như hai 

cái quạt, một cái vòi và hai cái ngà ở đầu, v.v.. Như thế, 

người học không thể lầm con voi với con tôm, con mèo hay 

con bò được. Hơn nữa, khi nói đến chuyện săn voi hay bắt 

voi, người ta cũng không nghĩ lầm được rằng có thể dùng 

lưỡi câu mà móc hay dùng roi, dùng gậy mà đánh. Như thế là 

người học dùng được sự hiểu biết của mình vào việc làm một 

phần nào. Trái lại, nếu thì giờ ít, trình độ còn kém, mà cứ 

cặm cụi lo nghiên cứu tỉ mỉ cái ngà voi không chẳng hạn, thì 

khi trở về lại tưởng lầm con voi là cái ngà, không ích lợi gì 

cả. 

b) Huấn luyện từ dưới lên trên 

Các ban huấn luyện không nên ôm đồm. Phải lấy người 

ở cấp dưới lên huấn luyện rồi trở lại cấp dưới để họ huấn 

luyện cho cấp dưới nữa. Trung ương huấn luyện cán bộ cho 

các khu, các tỉnh, cán bộ ở khu và tỉnh phải huấn luyện cho 

cán bộ huyện, xã. Như thế đỡ tốn công, đỡ tốn thì giờ, và 

cán bộ huấn luyện cho cấp dưới gần mình lại sát hơn. 

Nhưng muốn huấn luyện theo lối này thì phải huấn luyện 

cho chu đáo. Đừng bôi bác, nếu ở trên bôi bác thì càng 
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xuống dưới càng sai lệch. 

c) Phải gắn liền lý luận với công tác thực tế 

Trung ương có những chỉ thị về chủ trương chính sách, 

Ban huấn luyện phải có những tài liệu dựa theo tình hình cụ 

thể, kinh nghiệm công tác để giải thích những chủ trương 

chính sách đó. Như thế thì lý luận mới khỏi bị tách rời thực 

tế. 

d) Huấn luyện phải nhằm đúng nhu cầu 

Ban huấn luyện phải liên lạc mật thiết với các cơ quan 

tuyên truyền, dân vận, chính quyền. Huấn luyện cán bộ là 

cốt để cung cấp cán bộ cho các ngành công tác: Đoàn thể, 

Mặt trận, Chính quyền, Quân đội. Các ngành công tác như 

là người tiêu thụ hàng. Ban huấn luyện như là người làm ra 

hàng. Làm ra hàng phải đúng với nhu cầu của người tiêu 

thụ. Nếu người ta cần nhiều xe mà mình làm ra nhiều bình 

tích thì hàng ế. 

đ) Huấn luyện phải chú trọng việc cải tạo tư tưởng 

Huấn luyện thì phải hiểu rõ người học để nâng cao khả 

năng và tẩy rửa khuyết điểm cho họ. Phải huấn và luyện. 

Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những vết xấu xa 

trong đầu óc. Ví dụ: Hiện nay, cán bộ ta có một khuyết điểm 

lớn là tự kiêu, tự mãn. Phải đập cho tan khuyết điểm ấy đi. 

Nếu còn tự kiêu tự mãn thì học biết nhiều chỉ thêm hại. Do 

tự kiêu, tự mãn mà cán bộ có một khuyết điểm lớn nữa là óc 

địa vị. Ví dụ: đang làm việc ở khu, mà Đoàn thể điều động 

về công tác ở tỉnh thì phàn nàn, chán nản cho rằng làm như 

thế là không xứng đáng tài mình, đáng lẽ là mình ở cấp trên 

kia! Phải gột sạch đầu óc địa vị đi. Việc gì có lợi cho cách 

mạng, có lợi cho Đoàn thể là làm hết, không có việc gì sang, 

việc gì hèn cả. 

6. Tài liệu huấn luyện: 
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a) Trước hết phải lấy những tài liệu về chủ nghĩa Mác - 

Lênin làm gốc. Nhưng tài liệu phải lựa chọn, xếp đặt lại, vì 

trình độ người học không đều nhau, cần có tài liệu thích hợp 

với từng hạng. Tài liệu không thích hợp thì học không có 

ích lợi gì. Có một lần đi dự hội nghị về, Bác gặp một đoàn 

thanh niên và phụ nữ thôn quê ngồi nghỉ ở một đầu dốc. Bác 

hỏi họ đi đâu, thì họ bảo là đi dự lớp huấn luyện về, tuy 

đang giữa ngày mùa nhưng họ cũng cố thu xếp để đi học, 

mỗi người mang theo mười ngày gạo. Bác hỏi: "Học có vui 

không?". 

- Vui lắm. 

- Thế học những gì? 

- Các Mác. 

- Học thế rồi có biết gì không? 

Họ ấp úng: "Không ạ". 

Thế là phí công, phí của, vô ích. 

b) Ngoài những tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin, còn 

có những tài liệu thiết thực. Đó là những kinh nghiệm do 

những người đi học mang đến, kinh nghiệm thành công 

cũng như kinh nghiệm thất bại. Những kinh nghiệm đó đem 

trao đổi, gom góp lại tức là những bài học quý, không phải 

cứ chờ đồng chí cấp trên đến nói chuyện thì mới là bài, là 

học. Việc trao đổi gom góp kinh nghiệm này phải có tổ chức 

hẳn hoi chứ không phải mạnh ai nấy nói. 

c) Những chỉ thị, nghị quyết, luật, lệnh của Đoàn thể và 

Chính phủ đều là những tài liệu cần phải học tập nghiên 

cứu. 

II- PHẢI NÂNG CAO VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC TỰ 

HỌC 

Học tập ở trường của Đoàn thể không phải như học ở 



 116 

các trường lối cũ, không phải có thầy thì học, thầy không 

đến thì đùa. Phải biết tự động học tập. Vì vậy: 

1. Học để làm gì? 

a) Học để sửa chữa tư tưởng: Hăng hái theo cách mạng, 

điều đó rất hay. Nhưng tư tưởng chưa thật đúng là tư tưởng 

cách mạng, vì thế cần phải học tập để sửa chữa cho đúng. 

Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm 

trọn nhiệm vụ cách mạng được. 

b) Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng: Có đạo đức 

cách mạng thì mới hy sinh tận tụy với cách mạng, mới lãnh 

đạo được quần chúng đưa cách mạng tới thắng lợi hoàn 

toàn. 

c) Học để tin tưởng: 

Tin tưởng vào Đoàn thể. 

Tin tưởng vào nhân dân. 

Tin tưởng vào tương lai của dân tộc. 

Tin tưởng vào tương lai cách mạng. 

Có tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng 

hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết, hy sinh. 

d) Học để hành: Học với hành phải đi đôi. Học mà 

không hành thì học vô ích. 

Hành mà không học thì hành không trôi chảy. 

2. Học ở đâu? 

Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân 

dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn. Sau đây là 

câu chuyện học nhân dân rất hay của một nữ đồng chí Thái 

quê ở Sơn La: Hồi đồng chí ấy mới 15, 16 tuổi thì các cán 

bộ cách mạng bảo cho làm công tác tuyên truyền, nhưng 

bảo sao thì nói vậy, chưa hiểu biết mấy. Một năm sau, giặc 

chiếm Sơn La. Dân chúng và cán bộ Sơn La chạy bạt sang 
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Hòa Bình, bị đồng bào ở đó khinh miệt là sợ giặc nên quyết 

tâm trở về giành lại làng mạc. Trên đường về phải trải qua 

rất nhiều bước khó khăn, vất vả, nhưng cán bộ vẫn một 

niềm thương yêu, đùm bọc nhau. Có lần, một chị cán bộ ốm 

nặng, anh em trong đội hết sức săn sóc và giặt hộ cả quần 

áo. Cán bộ lại ra sức giúp nhân dân làm mọi việc, nhân dân 

thấy thế rất cảm phục. Nhờ đó mà nhân dân với cán bộ 

khăng khít với nhau, cơ sở gây lại được, cán bộ sống hòa lẫn 

với dân, dần dần tổ chức lại việc sản xuất và chiến đấu. Một 

hôm bốn dõng đến làng, phụ nữ trong làng ăn mặc chải 

chuốt ra chuốc rượu. Dõng mắc mưu, uống phải rượu có 

thuốc mê, ngã quay ra cả. Phụ nữ gọi du kích vào tước súng. 

Dõng tỉnh dậy, mất súng, bỏ trốn, cán bộ đoán biết thế nào 

giặc cũng kéo đến trả thù, nên bàn với dân cất giấu thóc lúa, 

của cải vào rừng, tuy thế cũng chưa dám chủ trương tiêu thổ. 

Chính phụ lão trong làng lại là những người đầu tiên đưa ra 

ý kiến phải đốt nhà để giặc có đến cũng không có chỗ ở. Ý 

kiến đó được dân làng nghe theo. Khi giặc kéo đến làng, 

nhân dân dùng súng giặc bắn lại giặc, giặc bỏ chạy. Từ đó, 

nhân dân tin cán bộ và tự tin sức mình, nên phong trào mỗi 

ngày một lên cao. 

Nữ đồng chí Thái năm nay mới hai mươi tuổi và cũng 

chưa được học hành gì mấy, nhưng đã kể lại câu chuyện 

trên đây một cách rành mạch và kết luận một cách rất 

mácxít trong ba điểm: 

"Một là, chúng cháu rất đoàn kết. 

Hai là, chúng cháu được dân yêu. 

Ba là, chúng cháu học được kinh nghiệm của dân". 

Ba điểm đó tức là: 

- Cán bộ đoàn kết, mọi việc đều làm được. 

- Cán bộ phải được dân yêu, dân tin, dân phục. 

- Cán bộ phải đi sát dân, học dân. 
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III- MỘT KHUYẾT ĐIỂM CẦN SỬA CHỮA NGAY 

TRONG VIỆC HUẤN LUYỆN 

Khuyết điểm chung là tham làm nhiều mà làm không 

chu đáo, không biết "quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Rõ ràng 

nhất là trong việc mở lớp huấn luyện. 

1. Lớp quá đông. Đông quá thì dạy và học ít kết quả vì 

trình độ lý luận của người học chênh lệch, nên thu nhận 

không đều. Trình độ công tác thực tế của người học cũng 

khác nhau, nên chương trình không sát. 

2. Mở lớp lung tung. Hiện đang có một cái dịch mở 

trường. Ví dụ: đã có trường Đoàn thể rồi lại có trường Dân 

vận, rồi trường Nông vận, Phụ vận, Thanh vận, Công vận. 

Trường nào của Đoàn thể lại không dạy dân vận mà còn 

phải mở riêng? 

Vì mở nhiều lớp nên thiếu người giảng. Thiếu người 

giảng thì học viên đâm chán nản. Thiếu người giảng thì phải 

đi "bắt phu", vì thế người đến giảng khi nào cũng hấp tấp, 

lướt qua lớp này một chút, lớp khác một chút như "chuồn 

chuồn đạp nước", dạy không được chu đáo. Thiếu người 

giảng thì thường khi lại phải "bịt lỗ", người "bịt lỗ" năng lực 

kém, nói sai, có hại cho học sinh, nghĩa là có hại cho Đoàn 

thể. 

Rốt cuộc chỉ tốn gạo mà học thì học táp nhoang. 

Vậy phải làm thế nào? 

Phải hợp lý hóa, nghĩa là: 

- Mở lớp nào cho ra lớp ấy. 

- Lựa chọn người dạy và người đến học cho cẩn thận. 

- Đừng mở lớp lung tung. 

Nhưng không phải chỉ nói riêng việc mở lớp. Báo chí 

cũng phải hợp lý hóa. Đừng bày biện ra nhiều thứ. Làm ít 

nhưng làm cho hẳn hoi. Không hợp lý hóa lại như thế thì rốt 
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cuộc báo viết ra không ai muốn đọc mà tốn kém một trăm 

thứ. Đoàn thể cứ co cổ lại chịu tiền để mấy chú làm báo 

ngồi vẽ voi, vẽ ngựa mà không ai đọc. 

… 

In trong sách Những lời kêu 
gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1960, t. II, tr. 
12-20. 
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PHẢI GIỮ BÍ MẬT1 

Vấn đề này, nhắc đi nhắc lại đã nhiều lần.  

Nhưng tiếc thay, chứng bệnh không biết giữ bí mật vẫn 

rất phổ thông, rất trầm trọng. Nhiều cán bộ, nhân viên, binh 

sĩ, nhân dân còn mắc bệnh ấy. 

... 

Thế mà nhiều người vẫn quen thói bô lô ba la. Biết cũng 

nói, không biết cũng nói, gặp ai cũng nói, ở đâu cũng nói. 

Từ người này chuyển sang người nọ, người nọ chuyển 

đến người kia,… 

Ai phải giữ bí mật? 

Trước hết là cán bộ, nhân viên, bộ đội phải giữ bí mật. 

Lúc ở làng, khi đi đường, lúc vào quán nước, khi gặp người 

quen, chớ nói mình làm việc gì, ở cơ quan nào, đi đâu, quen 

biết ai. 

Chớ ba hoa, mà cũng chớ tò mò. Việc gì cần nói thì chỉ 

nói với người phụ trách. 

Lại cần phải giải thích và huấn luyện cho nhân dân, từ 

cụ già đến em bé, đều biết giữ bí mật. Ai đi đâu, cơ quan 

nào đóng ở đâu, bộ đội nào kéo đi đâu - đồng bào đều phải 

giữ bí mật… 

Nếu không có nhân dân giúp giữ bí mật, thì bí mật chỉ 

giữ được một phần. Kinh nghiệm tỏ rằng: nếu ta biết cách 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 389-391.  
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giải thích, thì đồng bào ta rất tốt và giữ bí mật rất khéo. 

... 

Làm thế nào để giữ bí mật? 

Tất cả các cơ quan, bộ đội, tất cả các đoàn thể phải phụ 

trách thiết thực huấn luyện cho binh sĩ, cán bộ và nhân dân 

điều lợi, điều hại và cách giữ bí mật. Mỗi người phải coi việc 

giữ bí mật là một nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc, đối với 

Chính phủ.  

Ở các phòng giấy, các đình làng, các hàng quán, các 

trường học, các nhà máy và những nơi nhiều người qua lại, 

phải có những khẩu hiệu nhắc mọi người giữ bí mật. 

Hễ thấy ai hay bô lô ba la, không biết giữ bí mật thì phê 

bình cảnh cáo, thậm chí phải xử phạt... 

 

X.Y.Z. 

Báo Sự thật, số 134, ngày 1-
6-1950. 
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THƯ GỬI ĐỒNG BÀO LIÊN KHU IV1 

… 

Phần đông cán bộ thì tận tụy, biết gần gũi dân, đoàn kết 

dân, học hỏi dân, và lãnh đạo dân thi đua làm mọi công việc 

kháng chiến. 

Nhưng tiếc rằng ở một vài nơi, cán bộ làm sai chỉ thị của 

Chính phủ và đường lối của Đoàn thể. Họ xa rời nhân dân, 

không hiểu biết nhân dân. Làm việc thì chỉ dùng mệnh lệnh, 

chứ không biết tuyên truyền cổ động, giải thích cho mọi 

đồng bào hiểu rõ và vui vẻ xung phong làm. Thậm chí họ 

dùng những cách ép uổng, cưỡng bức, bắt bớ dân. 

Nghe các ông thanh tra báo cáo lại những việc đó, tôi rất 

đau lòng! Dù Chính phủ đã ra lệnh trừng trị những cán bộ đó, 

tôi phải thật thà xin lỗi những đồng bào vì những cán bộ sai 

lầm mà bị oan ức. Tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của 

tôi - là giáo dục và lựa chọn cán bộ chưa được chu đáo. 

Các cấp liên khu và tỉnh cũng phải chịu một phần trách 

nhiệm vì thiếu sót sự kiểm tra chặt chẽ các cán bộ cấp dưới. 

Tôi lại xin nói với đồng bào: 

Nước ta là một nước dân chủ. Mọi công việc đều vì lợi 

ích của dân mà làm. Khắp nơi có đoàn thể nhân dân, như 

Hội đồng nhân dân, Mặt trận, Công đoàn, Hội nông dân cứu 

quốc, Phụ nữ cứu quốc, v.v.. Những đoàn thể ấy là tổ chức 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 396-397.  
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của dân, phấn đấu cho dân, bênh vực quyền của dân, liên lạc 

mật thiết nhân dân với Chính phủ. 

Khi ai có điều gì oan ức, thì có thể do các đoàn thể tố 

cáo lên cấp trên. Đó là quyền dân chủ của tất cả công dân 

Việt Nam. Đồng bào cần hiểu rõ và khéo dùng quyền ấy. 

Cũng như tất cả công dân Việt Nam đều phải hiểu rõ và làm 

tròn nghĩa vụ kháng chiến cứu quốc. 

Tôi mong rằng: từ nay các cán bộ đều biết phê bình và 

tự phê bình, đều cố gắng sửa đổi lối làm việc, theo đúng 

đường lối của Chính phủ và Đoàn thể, hợp với lòng dân. 

Cán bộ cấp trên phải luôn luôn đôn đốc và kiểm tra công 

việc cán bộ cấp dưới. Nhân dân thì giúp Chính phủ và Đoàn 

thể kiểm tra công việc và hành vi của các cán bộ. 

… 

Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 

Viết vào giữa năm 1950. In 
trong sách Bác Hồ với Bình 
Trị Thiên, Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng và Ty văn hóa Bình 
Trị Thiên, 1977, tr. 16-18. 
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PHẢI CHỮA CÁI BỆNH CẤP BẬC1 

Nhiều cán bộ ta còn mắc bệnh ấy: hình trạng bệnh ấy đại 

khái như sau: 

A làm ở cấp tỉnh, nay được phái đi làm cấp huyện, thì 

không khỏi hậm hực, tức bực. A tự hào rằng tài năng như 

mình, đáng được "thăng" chức, nay lại bị "giáng" chức. Thật 

rõ "trai hữu tài vô duyên". Do đó, mà A đâm ra chán nản, 

tiêu cực. 

B ở cấp huyện, nay được phái làm cấp tỉnh. Đối với 

những cán bộ cũ cấp tỉnh, thì B rụt rè, khúm núm, sợ lòi ra 

mình còn kém, sợ anh em cười, không dám bạo dạn nói bàn, 

làm việc.  

Đối với những cán bộ cấp huyện, thì B tỏ vẻ tự kiêu, tự 

đại, ra vẻ "nay ta là cấp trên".  

Cũng vì bệnh cấp bậc mà mỗi người đối với B có một 

thái độ khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ sai lầm:  

Cán bộ cũ ở tỉnh thì xem khinh B cho B là non nớt, chưa 

đủ tư cách.  

Cán bộ huyện thì không trọng B vì rằng "hôm qua B 

chẳng hơn gì chúng tôi, hôm nay B lãnh đạo chúng tôi sao 

được". 

Lại cũng vì bệnh cấp bậc mà những cán bộ cùng một 

cấp được điều động đến cơ quan khác, công việc khác, thí 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 407-409.  
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dụ: C làm chánh văn phòng, D làm việc trong văn phòng. 

Thế là D có vẻ hậm hực, không muốn nghe mệnh lệnh C. 

- Kết quả là vì bệnh cấp bậc mà cán bộ không đoàn kết, 

công việc không trôi chảy! 

- Nguyên nhân bệnh cấp bậc là: 

Vì cán bộ chưa gột sạch óc quan liêu, ngôi thứ. 

Vì còn mang nặng chứng "quan cách mạng". 

Vì không hiểu rằng: trong công việc cách mạng, công 

việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, 

mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ 

của mình. Tất cả mọi ngành và tất cả mọi người phải đoàn 

kết thân mật, hợp tác chặt chẽ, như tay với chân, thì công 

việc mới dễ dàng thành công. 

Một bộ máy là do nhiều thứ máy to nhỏ lắp lại. Các máy 

ấy đều ăn khớp với nhau, thì bộ máy tốt và sản xuất nhiều. 

Nếu chỉ một cái máy nhỏ không ăn khớp, thì cũng đã ảnh 

hưởng xấu đến toàn cả bộ máy. 

Chính quyền và Đoàn thể cũng như những bộ máy gồm 

cả từ vị chủ tịch đến cán bộ các cấp cho đến anh em giao 

thông. 

Nếu anh em giao thông đều siêng năng, chịu khó, cẩn 

thận đưa tài liệu tin tức nhanh chóng, thì chủ tịch ra chỉ thị 

kịp thời, cán bộ các cấp thi hành đúng dịp, mọi việc sẽ thành 

công tốt đẹp. 

Trái lại, nếu giao thông không cố gắng, thì tin tức tài liệu 

đi đến chậm trễ. Kết quả công việc sẽ trễ nải, không kịp 

thời, mà có khi thất bại. 

Một điểm nữa là: bất kỳ cán bộ cấp nào, khi đã được 

Chính phủ và Đoàn thể uỷ cho họ quyền lãnh đạo, thì cán bộ 

cấp dưới nhất định phải phục tùng họ. Đó là phục tùng 

Chính phủ và Đoàn thể, chứ không phải phục tùng cá nhân 
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ai. 

- Đã biết rõ kết quả không tốt của bệnh cấp bậc, thì từ 

nay mỗi người cán bộ phải gắng chữa cho hết bệnh ấy đi. 

Thang thuốc hay nhất là: 

1. Dùng cách phê bình và tự phê bình để rửa sạch đầu óc 

ngôi thứ, địa vị, và chủ nghĩa cá nhân. 

2. Đặt công việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước 

hết. 

Có chữa khỏi bệnh cấp bậc, mới xứng đáng là người cán 

bộ cách mạng. Mong anh chị em cán bộ cố gắng thành công. 

 

X.Y.Z. 

Báo Sự thật, số 136, ngày 15-
7-1950. 
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XIN CHỈ THỊ, GỬI BÁO CÁO1 

Trước khi làm, không xin chỉ thị. Khi làm rồi, không gửi 

báo cáo. Nhiều địa phương mắc phải cái bệnh ấy. Họ không 

hiểu rằng: thế là: 

- Vô kỷ luật, vô chính phủ, địa phương chủ nghĩa, 

- Trái nguyên tắc "tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí". 

Vì bệnh ấy, mà có nơi đã vấp phải thất bại chua cay! 

Vì sao phải xin chỉ thị Trung ương? 

Địa phương thường chỉ thấy tình hình ở nơi mình, không 

rõ tình hình các nơi khác, chỉ thấy một bộ phận, không thấy 

được bao quát. 

Trung ương thấy rõ tình hình toàn quốc, toàn diện; thấy 

rõ hiện tại và đoán biết tương lai; thấy rõ lợi hại chung cả 

nước. 

Vì vậy, địa phương không xin chỉ thị, thì không biết rằng 

một việc có thể lợi cho nơi mình mà hại cho nơi khác, lợi ở 

trước mắt, mà hại đến lâu dài về sau. Một thí dụ: Tỉnh T 

không xin chỉ thị, mà tự động sửa đường sá. Nhân dân được 

đi lại chẳng bao lâu, thì địch dùng đường ấy mà đánh vào 

tỉnh! 

Vì sao phải báo cáo lên Trung ương? 

Địa phương báo cáo mau chóng, đều đặn, thật thà, thì 

Trung ương biết rõ tình hình để xét đoán, phê bình, giúp đỡ 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 416-418.  
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và chỉ thị một cách thiết thực, sát hoàn cảnh. Đồng thời để 

truyền bá kinh nghiệm nơi này cho những nơi khác. Nếu địa 

phương không báo cáo rành mạch, kịp thời, thì Trung ương 

không thể làm những việc đó. 

Các địa phương có xin chỉ thị, có gửi báo cáo, thì lại 

thường mắc những khuyết điểm: 

- Cán bộ không nghiên cứu kỹ càng các chỉ thị. Không 

ra sức giải thích cho nhân dân hiểu rõ. Không biết áp dụng 

chỉ thị một cách mềm dẻo thích hợp với địa phương mình. 

Thi hành một cách máy móc và không triệt để. 

Lại có khi ký tên mình vào chỉ thị của Trung ương - Coi 

mình như Trung ương! 

- Báo cáo thì chậm trễ, làm lấy lệ. Báo cáo dối, giấu cái 

dở cái xấu, chỉ nêu cái tốt cái hay. Báo cáo bề bộn - chỉ góp 

báo cáo các ngành, các cấp dưới, rồi cứ nguyên văn chép lại 

gửi lên, v.v.. 

Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong - là 

một điều rất cần thiết, để làm cho chính sách của Chính phủ 

và Đoàn thể thấu suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, để 

tránh bệnh "bán thân bất toại" trong công việc, để tránh thất 

bại và để lượm được nhiều thành công. Vì vậy, từ nay các 

khu, các tỉnh phải đặt nó là một trong những nhiệm vụ chính 

của mình. 

Khi có vấn đề đặc biệt quan trọng, hoặc quan hệ đến 

toàn tỉnh thì phải hỏi chỉ thị của tỉnh uỷ, quan hệ đến toàn 

khu thì phải hỏi chỉ thị của khu uỷ, gặp vấn đề có quan hệ 

đến toàn quốc, thì nhất định phải xin chỉ thị của Trung 

ương. Thí dụ: 

- Khi định làm một việc gì quan trọng, thì phải nói rõ lý 

do, tình hình, điều kiện, mục đích của nó. 

- Khi cần điều động một người cán bộ cao cấp, thì phải 

nói rõ lý lịch, năng lực, ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ 
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ấy; và vì sao cần phải điều động. 

Ngoài những báo cáo thường, thì những báo cáo định kỳ 

(mấy tháng một lần) phải nói rõ những vấn đề quân sự, 

chính trị, kinh tế, văn hoá, dân sinh, thi đua ái quốc, sự hoạt 

động của các đoàn thể. Nói rõ chính sách đã thi hành thế 

nào. Tổng kết kinh nghiệm thế nào. Gặp những khó khăn gì. 

Nêu những đặc điểm trong thời kỳ đó. 

Báo cáo phải: thật thà, gọn gàng, rõ ràng, thiết thực. 

Những tài liệu và con số phải phân tích và chứng thật. 

Không nên hàm hồ, bèo nheo. 

Điều gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. 

Không nên nói ẩu. 

Không nên viết "tràng giang đại hải", mà làm lu mờ 

những điểm chính. 

Những báo cáo ấy, về chính quyền thì phải do Chủ tịch 

phụ trách viết, về Đoàn thể thì do Bí thư viết. Không được 

uỷ cho người khác viết thay. 

Chúng ta phụ trách lãnh đạo kháng chiến kiến quốc đến 

thắng lợi hoàn toàn. Chúng ta phải làm tròn nhiệm vụ. Vậy 

khi đã trông thấy khuyết điểm gì thì chúng ta phải kiên 

quyết sửa chữa ngay. 

Đánh thắng khuyết điểm của ta, tức là một phần đã đánh 

thắng địch. 

 

X.Y.Z. 

Báo Sự thật, số 137, ngày 30-
7-1950. 
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PHẢI TẨY SẠCH BỆNH QUAN LIÊU1 

Nhiệm vụ của Chính quyền ta và Đoàn thể ta là phụng 

sự nhân dân. Nghĩa là làm đày tớ cho dân. 

... 

Đã phụng sự nhân dân, thì phải phụng sự cho ra trò. 

Nghĩa là việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc 

gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh. 

Lại phải hiểu và làm cho dân hiểu: Lợi ích tạm thời và 

lợi ích riêng, phải phục tòng lợi ích lâu dài và lợi ích chung. 

Lợi ích địa phương phải phục tòng lợi ích toàn quốc, toàn 

dân tộc.  

Muốn làm được như vậy, thì mỗi cán bộ chính quyền và 

đoàn thể cần phải: 

- Luôn luôn gần gũi nhân dân. 

- Ra sức nghe ngóng và hiểu biết nhân dân. 

- Học hỏi nhân dân. 

- Lãnh đạo nhân dân bằng cách tuyên truyền, giải thích, 

cổ động, giáo dục, tổ chức nhân dân, dựa vào nhân dân để 

thực hiện nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Bốn điều ấy cần phải đi song song với nhau. Vì không 

gần gũi dân thì không hiểu biết dân. Không hiểu biết dân thì 

không học hỏi được những kinh nghiệm và sáng kiến của 

dân. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 432-434.  
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Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. 

Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân. 

Nhiều cán bộ ta đã hiểu và đã thực hành như thế.  

Nhưng còn nhiều cán bộ chưa hiểu và không thực hành 

như thế, vì họ mắc phải bệnh quan liêu quá nặng. 

Bệnh quan liêu là thế nào? 

Nguyên nhân của nó vì xa cách quần chúng, không hiểu 

biết dân chúng, không học hỏi dân chúng, sợ dân chúng phê 

bình. Một thí dụ: Các cán bộ ấy, người thì cả đời chỉ loanh 

quanh trong trụ sở. Có người thì bao giờ "sấm ra đá kêu" 

mới gặp dân chúng một lần. Khi gặp dân chúng thì đút tay 

vào túi quần mà "huấn thoại", nói hàng giờ, nói bao la thiên 

địa. Song, những việc thiết thực cần kíp của địa phương, 

những điều dân chúng cần biết, thì không nói đến. 

Chứng bệnh ấy tỏ ra bằng màu vẻ: 

Đối với người: 

Cấp trên đối với cấp dưới, cán bộ đối với nhân dân, quân 

quan đối với binh sĩ, bộ đội đối với dân chúng - chỉ biết 

dùng mệnh lệnh. Không biết giải thích, tuyên truyền. Không 

biết làm dân chúng tự giác và tự động. 

Đối với việc: 

Chỉ biết khai hội nghị, viết nghị quyết, ra chỉ thị. Chứ 

không biết điều tra, nghiên cứu, đôn đốc, giúp đỡ, khuyến 

khích, kiểm tra. 

Đối với mình: 

Việc gì cũng kềnh càng, chậm rãi, làm cho qua chuyện. 

Nói một đường làm một nẻo. 

Chỉ biết lo cho mình, không quan tâm đến nhân dân, đến 

đồng chí. 

Một vẻ quan liêu nữa là: chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng; 

chẳng những không lo phụng sự nhân dân, mà còn muốn 

nhân dân phụng sự mình. 
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Tham ô, hủ hoá. Trước mặt dân chúng thì lên mặt "quan 

cách mạng". 

Đó là mấy vẻ chính của bệnh quan liêu. 

Nếu không lo chữa, thì bệnh quan liêu sẽ đưa bệnh nhân 

đến chỗ hoàn toàn bị đào thải. 

Thang thuốc chữa bệnh quan liêu : 

- Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết. 

- Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân. 

- Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình. 

- Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công 

vô tư. 

Mong rằng toàn thể cán bộ ta, ai không mắc bệnh quan 

liêu thì phải giữ gìn, tránh nó. Ai đã mắc bệnh ấy, thì phải 

cố gắng mà chữa cho khỏi đi, cho xứng đáng là người cán 

bộ cách mạng, chớ để bị đào thải. 

 

X.Y.Z. 

Báo Sự thật, số 140, ngày 2-
9-1950. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

CHIẾN DỊCH LÊ HỒNG PHONG II1 

... 

1. Đề cao kỷ luật 

Trên dưới đều phải giữ kỷ luật. Phải kiểm thảo từ dưới 

lên, từ trên xuống. Cấp nào cũng phải kiểm thảo. Phải làm 

cho tất cả mọi người đội viên, cũng như cán bộ đều thấm 

nhuần, thì mới có kết quả. 

2. Triệt để thi hành mệnh lệnh cấp trên 

Mệnh lệnh cấp trên đưa xuống thì phải tuyệt đối phục 

tùng và triệt để thi hành. Trung Quốc có câu: " Quân lệnh 

như sơn" nghĩa là lệnh cấp trên đã ra thì vô luận thế nào 

cũng phải làm. Không nên hiểu lầm dân chủ. Khi chưa 

quyết định thì tha hồ bàn cãi. Nhưng khi đã quyết định rồi 

thì không được bàn cãi nữa, có bàn cãi cũng chỉ là để bàn 

cách thi hành cho được, cho nhanh, không phải để đề nghị 

không thực hiện. Phải cấm chỉ những hành động tự do quá 

trớn ấy. 

3. Thương yêu đội viên 

Cán bộ phải thương yêu đội viên. Đối với anh em ốm 

yếu, thương tật, cán bộ phải trông nom, thăm hỏi. Người đội 

trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, 

người bạn của đội viên. Chưa làm được như vậy là chưa hết 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 457-461.  
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nhiệm vụ. Cán bộ có thân đội viên như chân tay, thì đội viên 

mới thân cán bộ như ruột thịt. Có như thế thì chỉ thị, mệnh 

lệnh và kế hoạch cấp trên đưa xuống, đội viên sẽ tích cực và 

triệt để thi hành. Phải khen thưởng các chiến sĩ có công, cất 

nhắc các cán bộ và đội viên tiến bộ, nhất là đối với những 

người đã ở trong quân đội lâu năm. 

4. Tôn trọng nhân dân 

Phải biết trọng nhân dân. Tôn trọng có nhiều cách, 

không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. 

Không được phung phí nhân lực, vật lực của dân. Khi huy 

động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. 

Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. 

Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân; mùa tới 

phải gặt hộ dân; dạy bình dân học vụ cho dân quân và bộ 

đội địa phương ở đó. 

5. Giữ gìn của công, chiến lợi phẩm 

Của công là do mồ hôi nước mắt của đồng bào góp lại. 

Bộ đội phải giữ gìn bảo vệ, không được hoang phí. Phải 

chấm dứt những hành động bán gạo của dân góp cho, làm 

hư hỏng dụng cụ, bắn phí đạn dược. 

Chiến lợi phẩm cũng là của công, của nhân dân, của 

quốc gia, không phải của địch. Súng đạn, thuốc men, dụng 

cụ, lương thực là máu mủ của đồng bào. Chiến sĩ ta lại phải 

đổ máu mới lấy lại được. Phải biết thương tiếc, giữ gìn, bảo 

vệ. Không được phung phí, hoặc chiếm làm của riêng cá 

nhân, khi canh gác phải biết thu dọn cho ngăn nắp, và che 

mưa nắng cho chu đáo. 

6. Thành thật tự phê bình và phê bình 

Trong báo cáo trình bày ở Hội nghị phải chú trọng điều 

đó. Tự phê bình và phê bình phải thật thà vạch khuyết điểm. 

Có lỗi mà không vạch ra không khác gì người có bệnh mà 

không chịu khai với thầy thuốc. Làm nhiều công việc thì 
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khó mà hoàn toàn tránh khỏi khuyết điểm. Cho nên phải 

dùng cách phê bình và tự phê bình để giúp nhau sửa chữa, 

và kiên quyết sửa chữa để cùng nhau tiến bộ. Vạch khuyết 

điểm để sửa chữa, nhưng cũng phải nêu ưu điểm để phát 

huy. Muốn tự phê bình và phê bình có kết quả, cán bộ các 

cấp, nhất là cán bộ cao cấp phải làm gương trước. 

… 

In trong sách Những lời kêu 
gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1960, t. II, tr. 
41-45. 
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ĐIỆN GỬI ĐỒNG BÀO SƠN HÀ1 

… 

Đồng bào biết rằng Chính phủ ta là Chính phủ của dân. 

Việc gì hại đến dân thì Chính phủ hết sức tránh. Việc gì lợi 

cho dân thì Chính phủ ra sức làm. Tôi và Chính phủ rất yêu 

quý đồng bào… 

Nếu cán bộ địa phương có điều gì sai lầm, nếu đồng bào 

có việc gì oan ức, thì đồng bào phái đại biểu đến trình bày 

với tôi và Chính phủ. Tôi đảm bảo rằng tôi và Chính phủ sẽ 

trừng trị những cán bộ có lỗi, và sẽ làm cho đồng bào khỏi 

oan ức. 

Tôi rất mong đồng bào nghe theo lời thân ái đoàn kết 

của tôi, mau mau quay về với Chính phủ. 

Tôi hứa với đồng bào rằng: những ai đã lầm đường mà 

nay biết hối cải thì sẽ được khoan thứ. Những người đã có 

công thì sẽ được khen thưởng. 

 

Chào thân ái và quyết thắng 

HỒ CHÍ MINH 

Tài liệu lưu tại Trung tâm 
Lưu trữ quốc gia I. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 466-467.  
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THƯ GỬI TOÀN THỂ PHỤ LÃO XÃ VĨNH ĐỒNG, 

CHÂU LƯƠNG SƠN, TỈNH HOÀ BÌNH1 

Thưa đồng bào thân mến, 

Nhân dịp có thanh tra viên về Hoà Bình, tôi gửi lời thân 

mến hỏi thăm: 

Các cụ phụ lão, 

Các vị thân sĩ, 

Toàn thể đồng bào, 

Toàn thể bộ đội, 

Nam nữ cán bộ, 

Các cháu nhi đồng. 

Trước đây, tỉnh ta nhiều nơi bị giặc Pháp chiếm đóng.  

Nhờ toàn dân ta hăng hái, bộ đội ta dũng cảm, Chính 

phủ ta kiên quyết, mà nay toàn tỉnh ta đã được giải phóng 

khỏi xiềng xích của bọn thực dân hung tàn. 

Vậy, ở tỉnh ta, nhiệm vụ trước mắt của đồng bào và quân 

đội, chính quyền, đoàn thể là gì ? 

Chúng ta phải: 

- Toàn dân đoàn kết chặt chẽ. 

- Thi đua ủng hộ kháng chiến. 

- Thi đua tăng gia sản xuất. 

- Thi đua thực hành cần, kiệm, liêm, chính. 

- Chớ chủ quan khinh địch, phải cẩn thận đề phòng. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 495-496.  
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Các cụ phụ lão và các vị thân sĩ thì xung phong hô hào. 

Cán bộ chính quyền, đoàn thể và bộ đội thì xung phong 

làm gương mẫu, gần gũi nhân dân, giúp đỡ nhân dân, học 

hỏi nhân dân, lãnh đạo nhân dân thực hành những nhiệm vụ 

nói trên. 

… 

 

Chào thân ái và quyết thắng 

Tháng 11 năm 1950 

HỒ CHÍ MINH 

In trong sách Bác Hồ với cán 
bộ và nhân dân các dân tộc 
Hà Sơn Bình, 1980, tr. 28-29. 



 139 

BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ KIỂM THẢO CHIẾN DỊCH 

ĐƯỜNG SỐ 181 

... 

1. Các chú ai cũng có cái khăn mặt. Có chú phong lưu 

hơn lại có thêm miếng xà phòng. Khăn mặt và xà phòng 

dùng để tắm rửa cho sạch. Về tinh thần và tư tưởng, cũng 

cần phải có khăn mặt và xà phòng để rửa cho sạch, nghĩa là 

phải phê bình và tự phê bình. Trước ta nói phê bình và tự 

phê bình, bây giờ phải nói tự phê bình và phê bình. Nói như 

thế là chú trọng phê bình mình trước, phê bình người sau, 

phê bình mình là chính, phê bình người là phụ. Có đề cao tự 

phê bình và triệt để tự phê bình mới tẩy rửa được tinh thần 

và tư tưởng cho thật sạch. Tự phê bình và phê bình để thống 

nhất tư tưởng. Tư tưởng có thống nhất, hành động mới 

thống nhất. Tư tưởng và hành động có thống nhất mới đánh 

thắng được giặc. 

2. Tất cả mọi người phải có tinh thần phụ trách, thành 

tâm phụ trách, dũng cảm phụ trách. Trước khi làm phải có 

thảo luận cho kỹ để chủ trương cho đúng và đặt kế hoạch 

cho sát. Nhưng khi đã quyết định rồi, có mệnh lệnh rồi thì 

phải tuyệt đối phục tùng, phải vững lòng tin tưởng, phải 

quyết tâm thực hiện không một chút do dự. Dù khó đến mấy 

cũng phải tìm đủ mọi cách để cho quyết định chung được 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 75-77.   
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thực hiện, để cho mệnh lệnh cấp trên được thực hiện. Sách 

quân sự có câu "Tĩnh như núi, động như biển" là như vậy. 

Có tinh thần phụ trách là có tinh thần phục vụ nhân dân, là 

có tinh thần quyết chiến quyết thắng. Có tinh thần phụ trách 

nhất định đánh thắng giặc. 

3. Cán bộ không có đội viên, lãnh tụ không có quần 

chúng, thì không làm gì được. Bởi vậy cần phải thương yêu 

đội viên. Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng tư lệnh trở 

xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội 

viên, phải xem đội viên ăn uống như thế nào, phải hiểu 

nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, 

cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, 

cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán 

bộ không được kêu mình mệt. Thế mới dân chủ, mới đoàn 

kết, mới tất thắng. 

4. Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là 

"cứu tinh" của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân 

dân. Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân 

yêu. Phải làm thế nào để khi mình chưa đến, thì dân trông 

mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì 

dân luyến tiếc. Muốn vậy, bộ đội phải giúp đỡ dân, thương 

yêu dân. Mỗi quân nhân phải là một cán bộ tuyên truyền 

bằng việc làm của quân đội. Trong mấy chiến dịch vừa qua, 

nói chung bộ đội ta đã biết giúp đỡ dân, thương yêu dân. 

Nhưng cũng còn có chú dọa nạt dân, mượn của dân không 

trả, mua rẻ của dân. Phải sửa chữa những khuyết điểm ấy. 

Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp 

đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc. 

Ngày mai, các chú họp, phải tự phê bình thật nghiêm 

khắc về các khuyết điểm, rồi ra sức sửa chữa cho bằng 

được. Về đơn vị các chú phải hướng dẫn bộ đội tự phê bình, 

chỉ trích về các khuyết điểm và đặt kế hoạch cho đơn vị 
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mình sửa chữa cho bằng được. Tự phê bình và phê bình là 

thứ vũ khí giúp cho quân đội ta trở nên quân đội tất thắng. 

Báo Quân đội nhân dân, số 15, ngày 
4-5-1951. 
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TỰ PHÊ BÌNH1 

Dao có mài, mới sắc. 

Vàng có thui, mới trong. 

Nước có lọc, mới sạch. 

Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế. 

TỰ PHÊ BÌNH LÀ GÌ? Là thật thà nhận, công khai 

nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để 

tìm cách sửa chữa. 

Điều đó nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Khó là vì người ta 

hay có lòng tự ái. Thừa nhận cái sai, cái dốt, cái kém của 

mình, thì sợ mất thể diện, mất uy tín, mất địa vị. 

Đó là lòng tự ái dại dột, khác nào có bệnh mà giấu bệnh. 

Giấu bệnh, thì càng ngày bệnh càng nặng, đến khi quá nặng 

không chữa được nữa, thì chết. Giấu khuyết điểm thì khuyết 

điểm càng ngày càng to, đến khi to quá, không sửa chữa 

được nữa, thì mọi việc đều hỏng. 

Ai cũng cần tắm rửa cho mình mẩy sạch sẽ. Thì ai cũng 

cần tự phê bình cho tư tưởng và hành động được đúng đắn. 

Những người cách mạng càng phải kiên quyết thực hành 

tự phê bình. Không thực hành tự phê bình, thì không xứng 

đáng là người cách mạng. 

Khổng Tử nói: "Có lỗi, thì chớ sợ sửa đổi". 

Tăng Tử (học trò Khổng Tử) nói: "Mỗi ngày tôi tự kiểm 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 80-83.  
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thảo ba lần". 

Mác, Ăngghen, Lênin, Xtalin dạy chúng ta rằng: "Tự 

phê bình là một thứ vũ khí sắc bén nhất của cách mạng". 

Làm cách mạng mà không dùng cái vũ khí sắc bén nhất 

của cách mạng, hoặc chỉ dùng nó một cách qua loa, thì cách 

mạng thế nào? 

 

* 

*      * 

 

Thật thà tự phê bình chẳng những giúp cho mình sửa 

chữa, giúp cho mình tiến bộ, mà còn giúp cho người khác 

biết để mà tránh. Một thí dụ: Đảng ta có mấy chục vạn đảng 

viên. Nếu đồng chí A phạm một điều sai lầm, liền thật thà tự 

phê bình, thì các đảng viên khác đều biết mà tránh, không 

phạm sai lầm ấy nữa. Trái lại, nếu đồng chí A không thật thà 

tự phê bình, để cho các đảng viên khác cũng phạm khuyết 

điểm ấy, thì cả Đảng cộng lại thành mấy chục vạn khuyết 

điểm! Như vậy, đồng chí A chẳng những dối mình, mà lại 

dối Đảng, là có tội với cách mạng, có tội với Đảng, có tội 

với Tổ quốc, với nhân dân. 

Tự phê bình rồi để sửa chữa, để tiến bộ, cho nên phải 

thật thà, phải triệt để, mới có kết quả. Nếu chỉ làm cho qua 

chuyện, chỉ có hình thức thì vô ích. 

Vừa rồi, cán bộ vài nơi ở Liên khu IV đã phạm những 

bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Hồ Chủ tịch viết thư tự phê bình 

và bảo cán bộ các cấp phải thật thà tự phê bình trước nhân 

dân. 

Những nơi cán bộ làm đúng như lời Hồ Chủ tịch, thì 

nhân dân rất vui vẻ hăng hái, và cũng tự phê bình. Cán bộ 

và nhân dân đều tiến bộ, càng đoàn kết, mà công việc càng 

chạy. 
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Song cũng có nơi cán bộ tự phê bình qua loa, hình thức. 

Thậm chí khi đọc thư của Hồ Chủ tịch trước nhân dân, họ 

chỉ đọc những chỗ phê bình dân, còn những câu phê bình 

cán bộ thì họ không đọc. Thế là những cán bộ ấy đã không 

thật thà tự phê bình, đã dối trên, lừa dưới. Mà nào có lừa dối 

được ai! Vì chính nhân dân đã trực tiếp báo cáo với Hồ Chủ 

tịch cái thái độ không xứng đáng của các cán bộ đó. 

Mong rằng, những cán bộ ấy mau mau sửa đổi, kịp thời 

và thật thà tự phê bình. 

Mong rằng các cán bộ các cấp khu, cấp tỉnh chú ý đến việc 

đó. 

Mong rằng các cán bộ và đảng viên khắp nơi noi theo 

bức thư của Hồ Chủ tịch mà gây một phong trào tự phê bình 

và phê bình thật thà, thiết thực, rộng khắp, thường xuyên. 

TỰ PHÊ BÌNH PHẢI THẾ NÀO? 

Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi 

bẩn, thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi sai lầm. 

Nghĩa là tự phê bình phải thường xuyên, chứ không phải 

chờ có khai hội mới tự phê bình, không phải khi làm khi 

không. 

Tự phê bình phải thật thà. Khi tự mình kiểm điểm cũng 

như khi tự phê bình trước mọi người, có khuyết điểm gì nói 

hết, không giấu giếm chút gì. Phải tìm cho ra vì sao mà sai 

lầm. Sai lầm ấy sẽ thế nào? Dùng cách gì mà sửa chữa? Và 

phải kiên quyết sửa chữa. 

Tự phê bình và sửa khuyết điểm có khi dễ, nhưng cũng 

có khi khó khăn, đau đớn, vì tự ái, vì thói quen, hoặc vì 

nguyên nhân khác. Đó là một cuộc đấu tranh. Tự mình 

không đánh thắng được khuyết điểm của mình, mà muốn 

đánh thắng kẻ địch, tự mình không cải tạo được mình, mà 
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muốn cải tạo xã hội, thì thật là vô lý. Vì vậy, người cách 

mạng nhất định phải thật thà tự phê bình và kiên quyết chữa 

khuyết điểm. 

Mấy điểm chung mà tất cả mọi đảng viên phải tự hỏi để 

tự phê bình: 

- Hôm nay, ta đã làm tròn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ 

giao cho ta chưa? 

- Ta đã làm được gì ích lợi cho kháng chiến? 

- Ta đã làm được gì trong công cuộc thi đua ái quốc? 

Mỗi người lại phải tuỳ theo công việc của mình mà tự 

phê bình những điểm riêng. Thí dụ: 

Binh sĩ thì phải tự hỏi: Đã chấp hành đầy đủ mệnh lệnh 

cấp trên, giữ gìn kỷ luật, kính trọng nhân dân, tiết kiệm đạn 

dược, diệt được nhiều địch chưa? v.v.. 

Công nhân thì phải tự hỏi: Ta đã nâng cao kỹ thuật, tăng 

gia sản xuất chưa? ... 

Nông dân thì phải tự hỏi: Ta đã chăm lo cày bừa, ra sức 

thi đua thực hiện "vụ mùa thắng lợi" chưa?... 

Cán bộ chính quyền và Đảng thì phải tự hỏi: Ta đã tẩy 

sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh chưa? Đã thực hiện cần kiệm 

liêm chính chưa? Đã làm chu đáo những công việc Chính 

phủ và Đảng giao phó cho ta chưa?... 

Lao động trí óc thì phải tự hỏi: Ta đã phát minh, sáng tác 

gì ích lợi cho đồng bào, cho kháng chiến? 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 9, ngày 20-
5-1951. 
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PHÊ BÌNH1 

Bài trước nói về tự phê bình. Bài này nói về phê bình. Vì 

chúng ta phải "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". 

"Thuốc đắng thì dã tật, nói thật thì được việc". Nói thật 

tức là phê bình. 

Khuyết điểm cũng như một chứng bệnh. Phê bình là 

thuốc để chữa các bệnh khuyết điểm. Thí dụ: Tôi có vết nhọ 

ở trán, tự tôi không trông thấy. Đồng chí bảo cho tôi biết. 

Thế là đồng chí phê bình tôi. Mục đích của đồng chí là 

muốn cho mặt tôi sạch sẽ, chứ không phải để mỉa mai tôi. 

Vì vậy đồng chí phải nói cho rõ ràng, thiết thực: Vết nhọ to 

hay nhỏ? Nó ở phía nào? v.v.. Và khi nói, nên có thái độ 

đúng mực. "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho 

vừa tai nhau". Về phần tôi, khi đã biết có vết nhọ thì phải lo 

rửa sạch. 

Nếu đồng chí đã bảo, mà tôi không vui lòng rửa sạch, 

(thậm chí còn oán trách đồng chí), tức là tôi cố ý mang vết 

nhọ suốt đời. Hai điều ấy đều vô lý. 

Ý nghĩa phê bình, giản đơn là như vậy. 

Chúng ta vì dân, vì nước mà làm cách mạng. Muốn cách 

mạng thành công, ắt phải đoàn kết và tiến bộ. Muốn đoàn 

kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng, thì mọi người 

phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Mà muốn 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 113-115.  
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được như thế thì không có cách gì hơn là thật thà tự phê 

bình và phê bình. 

Mục đích phê bình là cốt lợi cho công việc chung. 

Nguyên tắc phê bình là phải nhằm vào tư tưởng và công 

tác. Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm. Thí 

dụ: Vì thiếu quan điểm quần chúng (tư tưởng), nên trong 

công tác mắc bệnh mệnh lệnh, quan liêu. 

Phê bình là cốt giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, cho nên 

thái độ của người phê bình phải thành khẩn, nghiêm trang, 

đúng mực. Phải vạch rõ vì sao có khuyết điểm ấy, nó sẽ có 

kết quả xấu thế nào, dùng phương pháp gì để sửa chữa. 

Thuốc phải nhằm đúng bệnh. Tuyệt đối không nên có ý mỉa 

mai, bới móc, báo thù. Không nên phê bình lấy lệ. Càng 

không nên "trước mặt không nói, xoi mói sau lưng". 

Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực 

hành dân chủ. Cấp dưới có quyền phê bình cấp trên. Nhân dân 

có quyền phê bình cán bộ, phê bình chính quyền, Đảng và các 

đoàn thể. Mọi người có quyền phê bình nhau để cùng nhau 

tiến bộ. 

Không phê bình tức là bỏ mất một quyền dân chủ của 

mình. Song phê bình phải đường hoàng, chính đáng, quyết 

không nên "thầm thì thầm thụt", viết thư giấu tên, như một 

vài cán bộ ở T.N. đã làm. 

Đảng viên và cán bộ, Đảng, các đoàn thể nhân dân và 

chính quyền cần phải hoan nghênh và khuyến khích nhân 

dân phê bình. Nếu phê bình sai, thì phải giải thích. Phê bình 

đúng, thì phải công khai thừa nhận và sửa chữa. 

Dìm phê bình hoặc phớt phê bình là khinh rẻ ý kiến nhân 

dân, là trái với dân chủ, và rất có hại, cũng như có bệnh mà 

từ chối uống thuốc. 

Phê bình và tự phê bình là công việc thường xuyên. 

Ngừng phê bình và tự phê bình tức là ngừng tiến bộ, tức là 
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thoái bộ. 

Người ta luôn luôn cần không khí để sống. Người cách 

mạng và đoàn thể cách mạng cần phê bình và tự phê bình 

thiết tha như người ta cần không khí. 

Cách mạng sở dĩ phát triển mãi, tiến bộ mãi, càng gặp 

nhiều gian khổ càng mạnh mẽ thêm, là nhờ có phê bình và 

tự phê bình. Cho nên toàn thể đảng viên và cán bộ cần làm 

gương mẫu thật thà phê bình và tự phê bình để tự giáo dục 

mình và giáo dục nhân dân, để làm tròn sự nghiệp kháng 

chiến và kiến quốc. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 16, ngày 
12-7-1951. 
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THỰC HÀNH SINH RA HIỂU BIẾT, HIỂU BIẾT 

TIẾN LÊN LÝ LUẬN, LÝ LUẬN LÃNH ĐẠO THỰC 

HÀNH1 

… 

Có một số đồng chí không chịu nghiên cứu kinh nghiệm 

thực tế của cách mạng Việt Nam. Họ không hiểu rằng: Chủ 

nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho hành động, chứ 

không phải là kinh thánh. Vì vậy, họ chỉ học thuộc ít câu 

của Mác - Lênin, để loè người ta. 

Lại có một số đồng chí khác chỉ bo bo giữ lấy những 

kinh nghiệm lẻ tẻ. Họ không hiểu rằng lý luận rất quan 

trọng cho sự thực hành cách mạng. Vì vậy, họ cứ cắm đầu 

nhắm mắt mà làm, không hiểu rõ toàn cuộc của cách mạng. 

Hai khuynh hướng ấy đều sai lầm. Sai lầm nhất là 

khuynh hướng giáo điều, vì nó mượn những lời của Mác, 

Lênin, dễ làm cho người ta lầm lẫn. 

... 

Hoạt động sản xuất của xã hội phát triển từng bước, từ 

thấp đến cao. Vì vậy, sự hiểu biết của người ta (về giới tự 

nhiên, cũng như về xã hội) cũng phát triển từng bước, từ 

thấp đến cao, từ cạn đến sâu, từ một mặt đến toàn diện. 

... 

Chỉ có thực hành mới là mực thước đúng nhất cho sự 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 120-130.  
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hiểu biết của người về thế giới. Chỉ do quá trình thực hành 

(quá trình sản xuất vật chất, giai cấp đấu tranh, khoa học 

thực nghiệm), người ta mới đạt được kết quả đã dự tính 

trong tư tưởng, và lúc đó sự hiểu biết mới được chứng thực. 

Muốn như thế, tư tưởng nhất định phải hợp với quy luật 

khách quan. Không hợp thì trong lúc thực hành sẽ bị thất 

bại. Trải qua thất bại, người ta học được kinh nghiệm, để 

sửa đổi tư tưởng cho hợp quy luật khách quan, rồi đổi thất 

bại ra thành công. "Đứt tay, hay thuốc" là như vậy. 

Duy vật biện chứng đã đặt thực hành lên trên hết. Sự 

hiểu biết không thể rời thực hành. Lênin nói rằng: "Thực 

hành cao hơn sự hiểu biết (lý luận), vì nó đã có tính chất 

phổ biến, lại có tính chất thực tế cụ thể". 

... 

Quan điểm thực hành là quan điểm chính của duy vật 

biện chứng. 

Thế nào là thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết trở lại 

phụng sự thực hành? 

Trong quá trình thực hành, ban đầu người ta chỉ thấy 

hiện tượng và thấy mối quan hệ bên ngoài của mỗi việc. Thí 

dụ: Có người đến thăm vùng tự do. Mấy hôm đầu, họ thấy 

núi sông, đường sá, nhà cửa. Họ gặp các hạng người. Họ 

xem các tài liệu. Họ dự các cuộc mít tinh. Họ nghe người 

này nói chuyện này, người khác nói chuyện khác. Họ thấy 

hiện tượng và quan hệ bên ngoài của vùng tự do. Đó là giai 

đoạn cảm giác và ấn tượng của sự hiểu biết. Trong giai 

đoạn thứ nhất ấy, họ chưa có một khái niệm sâu sắc, chưa 

có một kết luận hợp với lý luận. 

Nếu họ cứ tiếp tục thực hành xem xét, ấn tượng và cảm 

giác của họ lặp đi lập lại nhiều lần, thì trong quá trình hiểu biết 

của họ có một sự đột biến, do đó họ có một khái niệm. Khái 

niệm không phải là hiện tượng lẻ tẻ, là quan hệ bên ngoài nữa. 
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Khái niệm là đã nắm được cái bản chất, cái toàn diện, và 

quan hệ bên trong của mọi việc. 

Cứ như thế mà tiến mãi, dùng cách xem xét và phán 

đoán, thì sẽ tìm được một kết luận hợp với lý luận. "Đi mãi 

thì đến, tìm mãi thì gặp" là thế. Đó là giai đoạn thứ hai. 

Khi đã có đủ các tài liệu, đã suy xét, họ sẽ phán đoán 

rằng: Chính sách toàn dân đoàn kết, trường kỳ kháng chiến 

là đúng. Nếu họ thật thà muốn đoàn kết cứu nước, thì họ sẽ 

tiến lên một bước nữa mà kết luận rằng: Mặt trận dân tộc 

thống nhất mạnh mẽ thì trường kỳ kháng chiến nhất định 

thành công. 

Giai đoạn khái niệm, phán đoán và lý luận là giai đoạn 

hiểu biết bằng lý trí. Nó rất quan trọng trong quá trình hiểu 

biết. 

Từ cảm giác tiến đến tư tưởng, đến sự hiểu biết những 

mâu thuẫn nội bộ của mọi sự vật, hiểu biết quy luật của nó, 

hiểu biết quan hệ bên trong của quá trình này với quá trình 

kia, nghĩa là hiểu biết tiến dần thành lý luận, đó là nhiệm vụ 

của hiểu biết. 

... 

Cái gì ta mới cảm giác, ta vẫn chưa hiểu biết nó một 

cách sâu sắc: Chỉ khi nào ta hiểu biết nó, ta mới cảm giác nó 

một cách sâu sắc. Cảm giác chỉ giải quyết vấn đề hiện 

tượng. Lý luận mới giải quyết vấn đề bản chất. Nếu không 

thực hành thì không thể nào giải quyết được những vấn đề 

thiết thực ấy. Muốn hiểu biết việc gì, phải thiết thực tiếp xúc 

với việc ấy… Nếu không thực hành thì dù tài giỏi mấy cũng 

không thành công được. 

Muốn hiểu biết một việc gì, một vật gì, thì phải tham gia 

vào cuộc đấu tranh và biến đổi của việc ấy, vật ấy. Có như 

thế mới thấy được hiện tượng của nó, và tiến tới hiểu biết 

bản chất của nó. Đó là con đường thực tế, ai muốn hiểu biết 
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cũng phải trải qua. 

Có người chỉ nghe lỏm, chỉ biết đôi chút mà đã vênh 

váo, tự cho mình là hiểu biết nhất trong thiên hạ. Thế là dại. 

Hiểu biết là một vấn đề khoa học, không có gì đáng kiêu 

ngạo. Trái lại, càng hiểu biết, thì càng phải khiêm tốn. 

Muốn biết mùi quả cam, phải bổ quả cam mà nếm. 

Muốn biết tính chất quả cam thế nào thì phải dùng vật lý 

học và hoá học mà xét, rồi mới có thể thay đổi tính chất của 

quả cam. Muốn hiểu biết lý luận và phương pháp cách 

mạng, phải thực hành tham gia cách mạng. 

Tất cả mọi hiểu biết, đều do kinh nghiệm trực tiếp hoặc 

kinh nghiệm gián tiếp mà có. Kinh nghiệm gián tiếp là kinh 

nghiệm người xưa để lại và kinh nghiệm các nước ngoài. 

Nếu những hiểu biết, những kinh nghiệm ấy hợp với điều 

kiện khách quan thì nó đúng và có thể tin. Nếu không, thì 

không thể tin. Vì vậy, sự hiểu biết của mỗi người có hai bộ 

phận: kinh nghiệm trực tiếp và kinh nghiệm gián tiếp. Và 

kinh nghiệm gián tiếp của ta tức là kinh nghiệm trực tiếp 

của người. Cho nên, nói chung, sự hiểu biết nào cũng không 

thể tách rời kinh nghiệm trực tiếp. "Không vào hang, không 

bắt được cọp". Câu tục ngữ ấy là một sự thật cho thực hành, 

cũng là một sự thật cho hiểu biết. Không thực hành thì nhất 

định không thể hiểu biết. 

Do thực hành mà hiểu biết, là hiểu biết theo duy vật biện 

chứng… 

... 

Có đôi đồng chí sợ phụ trách công việc. Họ nói: "Tôi 

nắm không vững". Tại sao nắm không vững? Vì họ chưa hề 

thực hành những công việc ấy, họ chưa hiểu quy luật bên 

trong và hoàn cảnh bên ngoài của những việc ấy. 

Khi đã phân tách rõ ràng tình hình và hoàn cảnh của 

công việc ấy cho họ hiểu thì họ dần dần nắm vững và dám 
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làm. Trải qua một thời kỳ học tập kinh nghiệm nếu họ là 

những người thật thà cầu tiến, thì họ sẽ tiến bộ mau. 

Những người mắc bệnh chủ quan, không xem xét hoàn 

cảnh thực tế, không xem xét toàn thể công việc, không 

nghiên cứu bản chất của công việc, không xét rõ quan hệ của 

việc này với việc khác, mà chỉ biết dùng mệnh lệnh, thì nhất 

định sẽ thất bại. 

Có hai điểm rất quan trọng cần nhắc lại một lần nữa: 

Một là sự hiểu biết bằng lý trí phải dựa vào sự hiểu biết 

bằng cảm giác. Nếu không có cảm giác, thì lý trí như một 

dòng nước không có nguồn, một chòm cây không có rễ; mà 

như thế là chủ quan. Kinh nghiệm cảm giác là bước đầu tiên 

trong quá trình hiểu biết. Chỉ do thực hành, người ta mới 

hiểu biết; chỉ do tiếp xúc với sự vật khách quan, người ta 

mới có kinh nghiệm, cảm giác. Nếu nhắm mắt, bịt tai, 

không nghe, không thấy sự vật khách quan bên ngoài thì 

làm gì có hiểu biết. Kinh nghiệm là bước đầu tiên của hiểu 

biết. Đó là hiểu biết theo chủ nghĩa duy vật. 

Hai là hiểu biết phải tiến hoá sâu sắc, từ giai đoạn cảm 

giác đến giai đoạn lý trí. Đó là hiểu biết theo phương pháp 

biện chứng. 

Chỉ cảm giác thôi không đủ. Muốn hiểu biết toàn bộ một 

sự vật, hiểu biết bản chất và quy luật nội bộ của nó, thì phải 

suy xét kỹ lưỡng, gom góp những cảm giác phong phú lại, 

rồi chọn lọc cái nào thật, cái nào giả, cái nào đúng, cái nào 

sai, từ ngoài đến trong, để tạo thành một hệ thống khái niệm 

lý luận. Đó là hiểu biết do thực hành mà có và được cải tạo 

trong thực hành. Hiểu biết ấy sâu sắc hơn, đúng hơn, phản 

ảnh sự vật một cách hoàn toàn hơn. 

Những người chỉ trọng kinh nghiệm mà khinh lý luận thì 

không hiểu rõ toàn bộ quá trình khách quan, thiếu phương 

châm vững chắc, chỉ biết một mà không biết mười. Nếu 
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những người ấy lãnh đạo cách mạng thì sẽ thất bại. 

Đối với một công tác cũng như đối với một xã hội hay 

một cuộc cách mạng, sự hiểu biết đều phải do cảm giác tiến 

đến lý trí (lý luận). 

Nhưng hiểu biết như thế chỉ mới là hiểu biết một nửa. Vì 

theo chủ nghĩa Mác thì chẳng những cần hiểu biết quy luật 

thế giới để giải thích thế giới, mà còn phải dùng sự hiểu biết 

ấy để cải tạo thế giới. 

Lý luận rất quan trọng. Lênin nói: "Không có lý luận 

cách mạng thì không thể có vận động cách mạng". Lý luận 

sở dĩ quan trọng là vì nó dạy ta hành động. Nếu đưa một lý 

luận rất đúng ra nói, rồi xếp nó lại một xó, không đưa ra 

thực hành, thì lý luận ấy thành lý luận suông. 

Hiểu biết do thực hành mà ra. Hiểu biết lại trải qua thực 

hành mà thành lý luận. Lý luận ấy lại phải dùng vào thực 

hành. Sự tiến tới của hiểu biết chẳng những ở chỗ từ cảm 

giác tiến đến lý luận, mà cốt nhất là từ lý luận tiến đến thực 

hành cách mạng. Đã nắm được quy luật thế giới, thì phải 

dùng nó vào thực hành cải tạo thế giới, thực hành tăng gia 

sản xuất, thực hành giai cấp đấu tranh, dân tộc đấu tranh. 

Đó là quá trình liên tiếp của hiểu biết. 

Muốn biết lý luận đúng hay không, thì phải dùng nó vào 

thực hành, xem nó có đạt được mục đích đã định hay không. 

Chủ nghĩa Mác - Lênin đúng là vì nó được chứng minh là 

đúng trong thực hành cách mạng giai cấp và cách mạng dân 

tộc. Duy vật biện chứng là đúng, vì sự thực hành nào cũng 

không thể thoát ra khỏi phạm vi của nó. 

Nếu có lý luận không đầy đủ hoặc sai lầm thì cần phải 

trải qua thực hành mà sửa chữa, làm cho nó đầy đủ hơn, 

đúng hơn. Cho nên, có thể nói "thực hành là kích thước của 

sự thật, là nền tảng của hiểu biết". 
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Đồng chí Xtalin nói: "Lý luận tách rời thực hành là lý 

luận suông. Thực hành tách rời lý luận là thực hành mù 

quáng". 

Từ cảm giác tiến đến lý luận, từ lý luận tiến đến hành 

động có kết quả, quá trình hiểu biết đến đó có thể gọi là 

hoàn thành. Song, vì quá trình hiểu biết cứ tiến mãi, nên nói 

chung vẫn là chưa hoàn thành. 

Bất kỳ trong giới tự nhiên hay trong xã hội, mâu thuẫn 

và đấu tranh nội bộ cứ tiến mãi, phát triển mãi. Sự hiểu biết 

cũng phải tiến tới mãi, phát triển mãi. 

Cho nên người lãnh đạo cách mạng phải khéo sửa đổi 

khi có những sai lầm trong tư tưởng, lý luận, kế hoạch và 

nghị quyết của mình. Đồng thời, khi giai đoạn này phát triển 

lên giai đoạn khác, thì sự hiểu biết của người lãnh đạo và 

chiến sĩ cách mạng cũng phải tiến theo. Nghĩa là phải đề ra 

nhiệm vụ mới và phương pháp mới hợp với tình hình mới 

của cách mạng. 

Trong thời kỳ cách mạng, tình hình biến đổi rất mau. 

Nếu sự hiểu biết không theo kịp thì khó mà đưa cách mạng 

đến thắng lợi. 

Thường có khi tư tưởng không theo kịp thực tế. Đó là vì 

sự hiểu biết của người ta bị điều kiện xã hội hạn chế. 

Phải phản đối những người khuynh hữu. Tư tưởng của 

họ không theo kịp sự biến đổi của tình hình khách quan. 

Tình hình đã tiến lên, mà sự hiểu biết của họ cứ ở chỗ cũ, vì 

tư tưởng của họ xa rời thực hành. Họ cũng như những người 

không đi trước xe để hướng dẫn, lại chạy sau xe và trách xe 

chạy mau quá. Họ muốn gò xe lại, làm cho xe thụt lùi. 

Lại cần phản đối những người khuynh tả. Họ chỉ biết nói 

cho sướng miệng. Tư tưởng của họ nhảy qua những giai 

đoạn phát triển nhất định. Họ cho ảo tưởng là sự thật. Họ xa 
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rời sự thực hành của đại đa số nhân dân. Họ không thiết 

thực. Họ hành động một cách liều mạng. 

Những bệnh duy tâm, máy móc, mạo hiểm, chủ quan, 

v.v., đều vì tách rời điều kiện khách quan với chủ quan, tách 

rời lý luận với thực hành mà có. Chủ nghĩa Mác - Lênin 

kiên quyết chống những sai lầm ấy. 

... 

Chủ quan và khách quan, lý luận và thực hành, biết và 

làm, là thống nhất. 

Chúng ta chống sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, vì nó 

trái với điều kiện lịch sử. 

Giai cấp vô sản và Đảng của vô sản phải gánh cái trách 

nhiệm hiểu biết thế giới và cải tạo thế giới. 

... 

Trong thế giới khách quan đang được cải tạo, có cả 

những người chống lại việc cải tạo ấy. Họ phải trải qua giai 

đoạn bị bắt buộc, sau họ mới tiến đến giai đoạn tự giác. Đến 

lúc mọi người đều tự giác cải tạo mình và cải tạo thế giới, 

thì thế giới sẽ là thế giới cộng sản. 

Do thực hành mà tìm ra sự thật. Lại do thực hành mà 

chứng thực sự thật và phát triển sự thật. Từ hiểu biết bằng 

cảm giác tiến lên hiểu biết bằng lý trí. Lại từ hiểu biết bằng 

lý trí tiến lên thực hành lãnh đạo cách mạng, cải tạo thế giới. 

Thực hành, hiểu biết. Lại thực hành, lại hiểu biết nữa. 

Cứ đi vòng như thế mãi, không bao giờ ngừng. Và nội dung 

của thực hành và hiểu biết lần sau cao hơn lần trước. Đó là 

nội dung vấn đề hiểu biết trong duy vật biện chứng. Đó là 

quan điểm biết và làm thống nhất của duy vật biện chứng. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 17, ngày 
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19-7-1951. 
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CẦN TẨY SẠCH BỆNH QUAN LIÊU MỆNH LỆNH1 

Ai cũng biết bệnh quan liêu mệnh lệnh là nguy hiểm. 

Nhưng trong công tác thực tế, như trong việc tạm vay thóc 

chiêm vừa rồi, nhiều cán bộ ta còn mắc bệnh ấy. Miệng thì 

nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối "quan" chủ. 

Miệng thì nói "phụng sự quần chúng", nhưng họ làm trái 

ngược với lợi ích của quần chúng, trái ngược với phương 

châm và chính sách của Đảng và Chính phủ. 

Bệnh quan liêu mệnh lệnh tự đâu mà ra? 

Nguyên nhân bệnh ấy là: 

Xa nhân dân: Do đó, không hiểu tâm lý, nguyện vọng 

của nhân dân. 

Khinh nhân dân: Cho là "dân ngu khu đen", bảo sao làm 

vậy, không hiểu được chính trị, lý luận cao xa như mình. 

Sợ nhân dân: Khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ nhân 

dân phê bình, sợ mất thể diện, sợ phải sửa chữa. 

Không tin cậy nhân dân: Họ quên rằng không có lực 

lượng nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không 

xong, có lực lượng nhân dân, thì việc khó mấy, to mấy, làm 

cũng được. 

Không hiểu biết nhân dân: Họ quên rằng nhân dân cần 

trông thấy lợi ích thiết thực (lợi ích gần và lợi ích xa, lợi ích 

riêng và lợi ích chung, lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cuộc). 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 176-177.  
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Đối với nhân dân, không thể lý luận suông, chính trị suông. 

Không yêu thương nhân dân: Do đó họ chỉ biết đòi hỏi 

nhân dân, không thiết thực giúp đỡ nhân dân. Thí dụ: Họ 

yêu cầu nhân dân đóng góp, nhưng không biết giúp đỡ nhân 

dân tăng gia sản xuất, cải thiện sinh hoạt, để bồi dưỡng sức 

của, sức người của nhân dân. 

Có nơi, bệnh quan liêu mệnh lệnh trầm trọng đến nỗi cán 

bộ lừa phỉnh dân, doạ nạt dân! 

Bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là: 

hỏng việc. Vì vậy, chúng ta phải mau mau chữa bệnh nguy 

hiểm ấy. 

Cách chữa bệnh ấy gồm có một nguyên tắc là: Theo 

đúng đường lối nhân dân và 6 điều là: 

Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; 

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; 

Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân 

dân hiểu rõ; 

Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, 

và hoan nghênh nhân dân phê bình mình; 

Sẵn sàng học hỏi nhân dân; 

Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để 

nhân dân noi theo. 

Cán bộ Đảng và chính quyền ta đều sẵn lòng cầu tiến bộ, 

sẵn chí phụng sự nhân dân. Mong rằng anh chị em đều cố 

gắng thi đua dùng đơn thuốc này, (thuốc đắng dã tật), chữa 

hết bệnh quan liêu mệnh lệnh, để trở nên người cán bộ tốt, và 

làm cho công việc thu thuế nông nghiệp sắp tới đạt được kết 

quả mỹ mãn. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 23, ngày 2-
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9-1951. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

TRUNG CẤP QUÂN ĐỘI1 

… 

Chỉ vì cá nhân chủ nghĩa mà sinh ra tham ô hủ hoá. Đó là 

chỉ biết mình, không biết đến quần chúng. Là chỉ lo cho mình 

được sung sướng mà không nghĩ đến đội viên, nhân dân còn 

khổ sở. 

Chỉ vì cá nhân chủ nghĩa mà sinh ra vô kỷ luật, thiếu 

kiên quyết chấp hành mệnh lệnh. Do đó mà đáng lẽ thắng to 

thì chỉ giành được thắng nhỏ và thắng rồi không phát triển 

được. Quân đội ta là quân đội dân chủ, nhưng dân chủ 

không phải là không có mệnh lệnh. Mỗi mệnh lệnh đưa 

xuống, cấp trên đã thảo luận cân nhắc kỹ càng nên cấp dưới 

phải tuyệt đối phục tùng và kiên quyết chấp hành, nhất là 

lúc tác chiến. 

Chỉ vì cá nhân chủ nghĩa mà sinh ra thiếu tin tưởng, 

không quyết tâm khắc phục khó khăn. Mọi việc đều khó 

khăn. Đánh giặc lại càng khó khăn hơn. Nếu dễ thì ai làm 

cũng được. Không phải chờ đến các chú. Vì vậy gặp khó 

khăn phải cố vượt cho bằng được thì nhất định thắng lợi. 

Các chú đã tự phê bình kiểm thảo thấy được khuyết 

điểm trên. Thấy được khuyết điểm là một bước tiến bộ. 

Nhưng mới chỉ là bước đầu. Thấy rồi phải lo sửa. Đang sửa 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 215-222.  
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thì phải sửa cho hết. Đã sửa rồi thì phải giữ mình đừng để 

mắc phải nữa. 

... 

Phải cố gắng học tập về mọi mặt chính trị, quân sự.  

Phải học tập chính trị: Quân sự mà không có chính trị 

như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân đội ta là 

quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có 

chính cương, chính sách. Đã là quân đội nhân dân thì phải 

học chính sách của Đảng. 

Đại đa số đội viên ở nông dân mà ra. Nông dân cho ta ăn 

mặc, nông dân đắp đường cho ta đi, nông dân chuyên chở 

lương thực, súng đạn ra mặt trận cho ta giết giặc. Thế mà 

không biết chính sách nông dân của Đảng là quên gốc. Anh 

em thì ở bộ đội nhưng gia đình thì ở nông thôn. Quyền lợi 

gia đình của anh em, anh em phải hỏi mình, mình tịt thì 

cũng rầy. Vì vậy phải học chính sách nông thôn của Đảng 

và của Chính phủ. Ngay bây giờ phải học chủ trương về 

thuế nông nghiệp, không học là một khuyết điểm to. 

... 

Riêng về các chú, chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh 

giặc. Học chính cương, chính sách rồi thì phải thực hiện. 

Nếu thuộc lầu mà không biết đánh giặc thì vô dụng. Cho 

nên các chú phải học tư tưởng chiến lược, chiến thuật, học 

cách dạy bộ đội đánh giặc, học phương pháp chỉ huy chiến 

đấu, v.v.. Tóm lại là học để nâng cao trình độ của người chỉ 

huy. 

… 

Các chú dù là đại đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, hay 

tiểu đoàn trưởng, cũng chỉ là những người đặt kế hoạch và 

điều khiển đánh trận. Lúc ra trận, việc đặt mìn, phá lô cốt 

đều do tay anh em đội viên làm. Nếu anh em tư tưởng vững, 

chính trị vững, kỹ thuật khá, thân thể khoẻ mạnh thì nhất 
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định thắng. Trái lại, nếu anh em chính trị khá, nhưng quân 

sự kém, hoặc chính trị quân sự đều khá nhưng thân thể yếu 

đuối thì cũng không thắng được. 

Vì vậy, cán bộ phải thương yêu săn sóc đội viên. Cán bộ 

phải chăm lo đội viên đủ ăn đủ mặc. Cán bộ có coi đội viên 

như chân như tay, đội viên mới coi cán bộ như đầu như óc. 

Ngoài ra, còn phải dạy cho đội viên biết cách dân vận. 

Cái gì cũng phải nhờ dân. Không có dân thì không có bộ 

đội. Cán bộ phải dạy cho đội viên biết kính trọng dân, 

thương yêu dân, giúp đỡ dân, làm cho đội viên thành một 

người tuyên truyền bằng công việc thực tế. Tuyên truyền 

phải miệng nói tay làm, phải tuỳ hoàn cảnh mà tổ chức giúp 

đỡ nhân dân thực sự, không phải chỉ dân vận bằng diễn 

thuyết. Muốn vậy cán bộ phải làm gương mẫu. 

… 

Có người cho đạo đức cũ và đạo đức mới không có gì 

khác nhau. Nói như vậy là lầm to. Đạo đức cũ và đạo đức 

mới khác nhau nhiều.  

Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân chổng 

lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được 

dưới đất, đầu ngửng lên trời. Bọn phong kiến ngày xưa nêu 

ra cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm mà lại 

bắt nhân dân phải tuân theo để phụng sự quyền lợi cho 

chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ 

thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho 

dân. 

Nói về cần, kiệm, liêm, chính của ta cho đầy đủ thì phải 

nói dài. Hôm nay không có thì giờ, Bác chỉ nói vắn tắt: 

Nếu cả ngày các chú chỉ hùng hục làm việc của mình, 

không dạy cho bộ đội chăm chỉ học tập chính trị, quân sự để 

giết được nhiều giặc, không khuyến khích và giúp đỡ nhân 

dân tăng gia sản xuất, phục vụ tiền tuyến thì cũng chưa thực 
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hiện được chữ Cần. 

Không tiêu hoang phí tiền riêng của các chú cũng chưa 

phải là Kiệm. Các chú còn phải biết tiết kiệm của công, dạy 

cho bộ đội biết tiết kiệm của công, thì mới thật là Kiệm. 

Các chú không lấy của công làm của tư, không lấy chiến 

lợi phẩm về cho gia đình bè bạn mới chỉ là Liêm một nửa. 

Các chú phải dạy cho bộ đội và khuyến khích nhân dân 

không lấy của công, không lấy chiến lợi phẩm làm của riêng 

mới thật là Liêm. 

Phải quý trọng tất cả mọi công việc và của cải của Chính 

phủ. Thí dụ: Đi đường thấy cột dây thép đổ mà dựng lên là 

Chính, không dựng lên là không Chính, không chấp hành 

mệnh lệnh cũng là không Chính. 

Cần, Kiệm, Liêm, Chính của ta là đạo đức của người 

quân nhân cách mạng. Các chú phải thực hiện đạo đức đó. 

… 

Mục đích phê bình và tự phê bình là để cho mình tiến 

bộ, quân đội và nhân dân tiến bộ, để tăng thêm tình đoàn kết 

giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa quân 

đội với nhân dân. 

Tự phê bình phải thật thà. Tự phê bình cũng ví như 

người ốm yếu nói rõ chứng bệnh của mình với thầy thuốc. 

Nếu giấu bệnh thì thầy thuốc không biết bệnh mà cho thuốc. 

Cho nên có gì phải nói cho hết, giấu giếm là khuyết điểm. 

Người có bệnh nói thật thà, người nghe không giúp đỡ 

người ta sửa chữa, lại có thành kiến cũng là sai. 

Thấy mình có nhiều bệnh, sợ không sửa chữa được, sinh 

ra bi quan tiêu cực cũng không đúng. Mình không biết cách 

sửa chữa thì còn có đồng chí, có bộ đội, có nhân dân bày 

cách cho mà sửa chữa. Chỉ cần mình quyết tâm sửa chữa là 

được. 

Phê bình và tự phê bình như uống thuốc xổ. Xổ rồi thì 
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phải uống thuốc bổ. Tháo xe đạp ra chùi cho sạch bụi, lúc 

lắp vào phải cho dầu mỡ, xe mới chạy được. Phê bình xong 

phải biết cách sửa chữa. Nếu phê bình rồi mà không biết 

cách sửa chữa là một khuyết điểm to. 

Người ta ai cũng có khuyết điểm, nhưng ai cũng có ưu 

điểm. Nếu không có ưu điểm, thì làm cách mạng thế nào 

được. Nói cái xấu phải nói cả cái tốt. Nếu chỉ chuyên nói cái 

xấu là lệch. 

… 

Nhưng ta còn có nhiều khuyết điểm. Ta phải học tập 

chính trị quân sự, phê bình và tự phê bình để sửa chữa 

khuyết điểm, trau dồi đạo đức cho chóng tiến bộ thì sẽ thu 

được nhiều thắng lợi hơn và sẽ làm cho cuộc kháng chiến 

của ta nhất định thắng lợi. 

Nói ngày 25-10-1951. In 
trong sách Hồ Chủ tịch với 
các lực lượng vũ trang nhân 
dân, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1962, tr.119-
126. 
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TINH THẦN TRÁCH NHIỆM1 

Hiện nay, phong trào tự phê bình và phê bình đang mở 

rộng ở nhiều nơi. Đó là một bước tiến đáng mừng. Nhưng 

trong những cuộc kiểm thảo, có một thiếu sót chung và quan 

trọng là chưa nêu thật rõ tinh thần trách nhiệm. 

Tinh thần trách nhiệm là gì? 

Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, 

bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực 

lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm 

cho thành công. 

Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó 

bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, v.v., là không có 

tinh thần trách nhiệm. Vài thí dụ:  

Người nấu bếp, lo làm cho luôn luôn cơm lành canh 

ngon, bát đũa sạch sẽ. Không phí phạm của công. Tìm cách 

tăng gia, trồng rau, nuôi gà (có kế hoạch động viên anh em 

giúp). Khi anh em ốm yếu, thì có bát canh bát cháo. Khi bộ 

đội đang mải đánh giặc, thì tìm cách đưa cơm đến nơi cho 

anh em ăn. Khi tiếp tế khó khăn thì tìm mọi cách vượt qua, 

không để anh em thiếu thốn. Như thế là có tinh thần trách 

nhiệm. Người cán bộ quân sự, thì luôn luôn học hỏi chính trị 

và kỹ thuật, chiến thuật. Luôn luôn săn sóc đến tinh thần và 

vật chất của đội viên. Đoàn kết nội bộ. Giúp đỡ nhân dân. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 248-250.  
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Kiên quyết chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Khi đánh 

giặc thì làm cho toàn đội thấm nhuần tinh thần quyết chiến, 

quyết thắng. Gặp việc khó khăn thì cố tìm cách giải quyết 

đúng. Như thế là có tinh thần trách nhiệm. 

Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh 

nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm. 

Tinh thần trách nhiệm là: Nắm vững chính sách, đi đúng 

đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ. 

Đảng và Chính phủ điều tra, nghiên cứu, cân nhắc cẩn 

thận nhằm vào lợi ích chung của nhân dân, đặt chính sách. 

Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách 

ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, hiểu suốt 

hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi 

đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên 

truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu thấu 

và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, 

rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm 

trọn nhiệm vụ. Để thực hiện chính sách, làm trọn nhiệm vụ, 

cán bộ chẳng những phải chịu khó giải thích, tuyên truyền, 

cổ động mà còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý 

kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần 

chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình... Tóm lại, phải 

đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có tinh thần trách 

nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân. 

Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự 

lợi là trái hẳn với tinh thần trách nhiệm. 

Tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một 

đường là sai lầm. Tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một 

đường, và đường lối quần chúng ra một đường cũng là sai 

lầm. Tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đường 

lối quần chúng, để làm trọn nhiệm vụ. 

… 
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C.B. 

Báo Nhân dân, số 36, ngày 13-12-
1951. 
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BÀI NÓI TẠI TRƯỜNG CÔNG AN TRUNG CẤP 

KHOÁ 21 

Các chú các cô phải biết chính quyền của chúng ta là 

chuyên chính dân chủ nhân dân. Đây là nhân dân chuyên 

chính để đàn áp bọn thực dân xâm lược và bọn tay sai chống 

lại chính quyền ấy. Vì quyền lợi chung của đa số nhân dân 

mà chúng ta chuyên chính với thiểu số bóc lột. Chính quyền 

của bọn tư bản thì là chính quyền chuyên chính của một thiểu 

số chống lại đa số. 

Chính quyền nhân dân có hai lực lượng để bảo vệ nó: đó 

là quân đội và công an. Làm công tác chính quyền, ở công 

an hay ở quân đội, đều là làm đày tớ cho nhân dân cả, vì 

chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do người dân 

làm chủ. 

Làm công an không phải làm "quan cách mạng". Làm 

công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét tìm 

tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân. Từ Chủ tịch nước 

đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho 

dân, thì dân không cần đến nữa. 

Công an nhân dân hoàn toàn khác công an đế quốc. 

Công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp áp bức 

đa số nhân dân. Chắc các cô các chú cũng nhớ chúng nó là 

bọn đầu trâu mặt ngựa. Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 269-271.  
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phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương 

châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân 

phải thực sự phục vụ nhân dân, nhưng hiện nay các cô các 

chú đã làm tròn nhiệm vụ ấy chưa? Chưa. Tuy đã có nhiều 

người tận tâm, cố gắng, nhưng lẻ tẻ vài nơi nhân dân còn 

chê trách đấy! Các cô, các chú phải cố gắng làm tròn nhiệm 

vụ của người công an nhân dân của một nước dân chủ nhân 

dân. 

Tuy công an là của nhân dân, nhưng đồng thời cũng phải 

biết phê bình người phạm sai lầm. Trong nội bộ, công an 

cũng phải phê bình nhau. Đối với người không sửa được thì 

phải tẩy trừ ra khỏi ngành kẻo để lại thì con sâu làm rầu nồi 

canh. Phải làm thế nào cho được lòng dân, phải thực sự giúp 

đỡ dân trong công việc chứ không phải là lối ngoại giao qua 

loa. Có như thế thì người dân mới tích cực trở lại giúp đỡ 

công an. 

Bác lấy một thí dụ: Công an có bao nhiêu người? Dù có 

vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn 

còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì 

chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có 

hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi 

tai mới được. Muốn như vậy, phải dựa vào dân, không được 

xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp 

đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công 

ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Dân ta rất 

tốt. Gặp trường hợp nguy hiểm, nếu công an khéo léo thì 

được dân giúp ngay. Khéo đây không phải là cái lối khéo bề 

ngoài, mà khéo có nghĩa là phải thực sự trung thành, tôn 

kính, thương yêu dân. 

... Nội bộ công an từ cấp cao cho đến nhân viên phải 

đoàn kết nhất trí. Đoàn kết không phải là "chén chú chén 

anh", là anh A giấu lỗi cho anh B. 
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Trong nội bộ phải thực hành dân chủ, phải luôn luôn tự 

kiểm thảo để đi đến đoàn kết. Phê bình và tự phê bình phải 

từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Phê bình trên công tác 

cách mạng, phê bình để tiến bộ, không phải để xoi mói. 

Công an với dân phải đoàn kết nghĩa là phải khuyến 

khích cho dân phê bình công an. Trong 10 lần phê bình cũng 

có lần đúng, có lần không đúng. Đúng thì nhận, không đúng thì 

giải thích. 

Công an với quân đội và các ngành khác cũng phải thực 

sự đoàn kết. 

Những việc trên đây, các chú các cô cố gắng làm cho 

được. 

Nói vào năm 1951. Tài liệu lưu tại Bộ 
Nội vụ. 
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TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH1 

Muốn có kết quả thiết thực, thì tự phê bình và phê bình 

phải chú ý 4 điều này: 

1- MỤC ĐÍCH: Đoàn kết nội bộ từ trên đến dưới, làm 

cho công việc tiến hơn; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, 

Chính phủ và nhân dân; sửa chữa những sai lầm, khuyết 

điểm (thí dụ: bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa quần chúng, 

v.v.). 

2- PHƯƠNG HƯỚNG: Mục đích tự phê bình và phê 

bình thì bất cứ ở nơi nào cũng giống nhau. Nhưng vì công 

việc khác nhau, nên mỗi nơi (thí dụ: bộ đội, cơ quan, công 

đoàn, v.v.) có những ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Do 

đó, phương hướng kiểm thảo cũng phải khác nhau. Và ở 

mỗi nơi, trong những thời gian khác nhau, phương hướng 

kiểm thảo cũng phải khác nhau. 

3- TRỌNG TÂM: Trong mỗi thời kỳ ắt có một, hai công 

tác chính (thí dụ: Năm ngoái, ở vùng không trực tiếp tác 

chiến, sau việc tạm vay, thuế nông nghiệp là công tác chính 

của Đảng, Chính phủ và nhân dân). Trong công tác chính 

ấy, lại có khâu chính (thí dụ: Trong công tác thuế nông 

nghiệp, khâu chính là việc bàn định sản lượng thường năm 

của ruộng đất); đó là trọng tâm của công tác chính ấy. Lúc 

kiểm thảo phải nhằm vào ưu điểm và khuyết điểm của trọng 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 317-319.  
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tâm ấy. 

4- CÁCH LÀM: Chia làm mấy bước: 

- Trước tiên, phải đánh thông tư tưởng. Tức là làm cho 

mọi người hiểu rõ mục đích và lợi ích của cuộc kiểm thảo, 

làm cho mọi người hăng hái tham gia, để tránh tình trạng 

tiêu cực, lo ngại, rụt rè. 

- Nghiên cứu các tài liệu: Nghiên cứu những tài liệu về 

lý luận, để giúp mọi người hiểu thấu sự ích lợi và cần thiết 

của kiểm thảo; và những tài liệu về chính sách của Đảng và 

Chính phủ, để lấy đó làm căn cứ mà kiểm thảo công việc 

của mỗi đơn vị, mỗi người. Tài liệu không nên quá nhiều. 

- Kiểm thảo công việc: khi tư tưởng thông rồi, tài liệu đã 

nghiên cứu kỹ, lúc đó mới kiểm thảo công việc, thật thà tự 

phê bình và phê bình. Không nên vội vàng, sơ suất, phóng 

đại. Cần phải gắn chặt công việc với tư tưởng và lề lối làm 

việc, vì mỗi công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề 

lối làm việc đúng hay sai. 

- Kiểm thảo phải khởi đầu từ cấp trên, dần dần đến cấp 

dưới. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu thật thà tự phê 

bình, phải hoan nghênh và khuyến khích mọi người phê 

bình mình, tức là phải thực hiện dân chủ rộng rãi. Từ trên 

xuống, rồi từ dưới lên. 

- Cán bộ cấp trên phải trực tiếp lãnh đạo từ lúc chuẩn bị 

cho đến lúc kết thúc cuộc kiểm thảo. Trong kiểm thảo, phải 

nêu rõ ưu điểm và khuyết điểm, làm cho việc phải việc trái 

rõ ràng, làm cho mọi người hiểu rõ và vui lòng thừa nhận. 

Ưu điểm thì phải khen, để mọi người bắt chước và phát 

triển. Khuyết điểm thì phải tuỳ nặng nhẹ mà xử trí cho đúng 

mực, để mọi người biết mà tránh. (Mục đích của kiểm thảo là 

giáo dục, cải tạo, nhưng không phải tuyệt đối không hề dùng 

kỷ luật). Những vấn đề đã đặt ra, cần tìm cách giải quyết cho 

đúng. Trong kiểm thảo, phải làm cho mọi người tự động, tự 
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giác thật thà nêu khuyết điểm của mình, thành thật phê bình 

anh em. Kiểm thảo thì nhằm vào tư tưởng, lề lối làm việc, kết 

quả của công việc, chứ không nhằm vào cá nhân. 

Khi kết thúc kiểm thảo, ra sức làm cho mọi người tăng 

thêm lòng tự tin (tin chắc mình phát triển được ưu điểm, sửa 

đổi được khuyết điểm) khiến mọi người khoan khoái, vui 

vẻ, hăng hái, để tiếp tục công tác và tiến bộ mãi. Rồi phải 

đặt chương trình học tập và công tác sắp tới, để mọi người 

thi đua làm tròn nhiệm vụ. 

 

* 

*      * 

 

Phong trào kiểm thảo vừa qua cho ta thấy những điều sau 

đây: 

Số rất đông cán bộ khắc khổ, tận tuỵ. Nhưng vì trình độ 

lý luận và kinh nghiệm thực tế còn kém, nên gặp công việc 

mới thì lúng túng. 

Nhiều cuộc kiểm thảo chuẩn bị kém, lãnh đạo kém, chưa 

biết nắm công việc chính mà phê bình và tự phê bình. 

Vạch khuyết điểm nhiều, nêu ưu điểm ít, làm cho một số 

cán bộ nản chí, đâm ra tiêu cực. 

Khuyết điểm của nhiều cán bộ là: hẹp hòi, địa vị, "công 

thần", quan liêu, mệnh lệnh, kém đoàn kết, chưa biết quý 

trọng của công và sức dân, chưa biết quản lý của công một 

cách chặt chẽ. Cũng có một số cán bộ tham ô, hủ hoá. 

Kiểm thảo rồi, không định rõ chương trình học tập và 

công tác mới, không tìm cách nâng đỡ mọi người tiến bộ 

hơn (uống thuốc xổ rồi mà không uống thuốc bổ). 

Từ nay, những cuộc tự phê bình và phê bình cần nhằm 

đúng mấy điểm: 

- Đoàn kết chặt chẽ cán bộ trong Đảng, ngoài Đảng và 
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toàn dân. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần thi hành 

nghiêm chỉnh và triệt để chính sách của Đảng và Chính phủ. 

- Theo đường lối quần chúng, vượt mọi khó khăn, để 

đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 45, ngày 
14-2-1952. 
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LÒNG TIN TƯỞNG1 

Trong hơn 80 năm thống trị nước ta, thực dân và bù nhìn 

có cả một bộ máy để đàn áp cách mạng: quân đội, cảnh sát, 

mật thám, toà án, nhà giam, máy chém, cơ quan tuyên 

truyền, v.v.. Chúng như một bức tường có điện, chẳng 

những khó trèo qua, mà đụng đến là chết. Cách mạng thì chỉ 

có mấy nhóm, gồm một số ít người. Họ ăn khổ, mặc khổ, ở 

khổ. Xa gia đình, lìa quê quán. Nếu không may bị giặc bắt, 

thì bị tra tấn dã man, chết đi sống lại. Tiếp theo đó là bị tù 

đày hàng chục năm, hoặc bị giặc bắn, chém. Song họ vẫn 

trơ như đá, vững như đồng. Một người bị, thì trăm nghìn 

người nổi lên. Do đó, cách mạng vẫn tiến lên, tiến lên mãi. 

Càng gặp khó khăn nguy hiểm, càng tiến mạnh. 

Đó là vì lòng tin tưởng. 

Ngày bắt đầu kháng chiến, thế địch mạnh; chúng lại có 

phản động Anh, Mỹ, và Trung Quốc giúp sức. Lúc đó, thế ta 

còn yếu. Bên ngoài, Liên Xô tuy thắng lợi nhưng vết thương 

đầy mình (Liên Xô hy sinh mất 17 triệu người cả quân và 

dân). Các nước dân chủ mới chưa vững. Cách mạng Trung 

Quốc chưa thành công. Bên trong, chính quyền ta mới thành 

lập, còn non nớt. Bộ đội ta mới tổ chức, thiếu thốn mọi bề. 

Nhân dân ta mới thoát ách nô lệ, còn thiếu kinh nghiệm, thử 

thách. So sánh lực lượng địch và ta lúc đó, những kẻ nhút 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 328-330.  
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nhát đã thốt ra: "Kháng chiến là lấy trứng chọi với đá". 

Nhưng nhân dân ta, quân đội ta và Chính phủ ta vẫn kiên 

quyết kháng chiến, mà kháng chiến ngày càng mạnh, càng 

thắng. 

Đó là vì lòng tin tưởng. 

Ngày nay, hoàn cảnh vùng tạm bị chiếm cũng khó khăn 

không kém hoàn cảnh trong hồi thuộc Pháp. Nhưng cán bộ 

vẫn bám chặt nhân dân, ra sức đấu tranh, làm trọn nhiệm vụ. 

Đó là vì lòng tin tưởng. 

Các chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân 

du kích xông pha bom đạn, ăn gió nằm sương, không sợ 

khổ, không sợ chết, quyết chí hy sinh để giữ gìn Tổ quốc. 

Đó là vì lòng tin tưởng. 

Những đồng bào đi dân công, hoặc sửa chữa đường sá, 

hoặc giúp đỡ vận tải, hoặc phục vụ chiến dịch, dầm mưa dãi 

nắng, lội suối trèo đèo, có khi ngày thì gánh nặng đi xa, đêm 

thì ngồi ngoài đồng ruộng dựa lưng nhau mà nghỉ. Nhưng 

họ không quản vất vả, không hề than phiền, sáng dậy vẫn 

vui vẻ làm công việc. Đồng bào nông dân tích cực tăng gia 

sản xuất, đóng thuế nông nghiệp. Đồng bào Mán làm rẫy 

được Chính phủ miễn thuế, song ở nhiều nơi cũng tự 

nguyện xung phong đóng góp. 

Đó là vì lòng tin tưởng. 

Tin tưởng vào gì? Tin tưởng vào ai? 

Tin tưởng vào tương lai của dân tộc. Tin tưởng vào lực 

lượng vô cùng tận của nhân dân ta. Tin tưởng vào lực lượng 

cách mạng của nhân dân thế giới. Lực lượng to lớn của nhân 

dân ta phải được tổ chức và lãnh đạo; Đảng và Chính phủ ta 

phụ trách tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta, nên ta tin tưởng 

vào Đảng và Chính phủ ta. Để đoàn kết và lãnh đạo nhân 

dân, Đảng và Chính phủ có chủ trương, chính sách đúng 

dựa trên lý luận đúng nhất, lý luận Mác - Lênin; nhờ đó, 
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Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến của ta ngày 

một mạnh; vì vậy, ta tin tưởng vào lý luận ấy. Lý luận đó do 

những lão đồng chí lãnh đạo có kinh nghiệm cách mạng 

quốc tế và trong nước, hoạt động đấu tranh lâu ngày trong 

quần chúng, trải qua nhiều lần thử thách, phụ trách truyền 

lại cho đồng chí ta, và nhân dân ta. Vì vậy ta tin tưởng vào 

những lãnh tụ của ta. 

Nhờ sự giáo dục của Đảng, của quần chúng, mà lòng tin 

tưởng của cán bộ, của nhân dân ngày càng vững, ngày càng 

sâu. Họ tin rằng sự cố gắng của cá nhân mình nhất định có 

thể góp một phần vào lực lượng chung (góp gió thành bão) 

để tiêu diệt quân thù, đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến 

quốc đến thành công, giữ gìn dân chủ và hoà bình thế giới. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 46, ngày 
21-2-1952. 
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BÀI NÓI TẠI BUỔI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO 

SẢN XUẤT VÀ TIẾT KIỆM1 

… 

Kinh nghiệm cũng tỏ rằng chúng ta có 2 hạng cán bộ: 

Hạng thứ nhất là những cán bộ nắm vững chính sách, 

phương châm của Chính phủ và Đoàn thể, học tập kỹ càng 

và cố gắng làm cho đúng chính sách đó. Vì vậy họ thành 

công. Thành công vì cán bộ quân dân chính đã đoàn kết 

nhất trí, phân công rạch ròi, hợp tác chặt chẽ, đi đúng đường 

lối nhân dân, học hỏi nhân dân, bàn bạc mọi việc với nhân 

dân và cùng nhân dân quyết định. 

Trái lại có hạng cán bộ không chịu khó học tập chính 

sách, phương châm của Chính phủ, của Đoàn thể, có khi tự 

tiện thay đổi châm chước chính sách và phương châm ấy. Vì 

quân, dân, chính không đoàn kết chặt chẽ, vì thiếu phối hợp 

công tác, vì không đi đúng đường lối nhân dân, không cùng 

nhân dân bàn bạc, quan liêu, mệnh lệnh đối với nhân dân, 

hoặc theo đuôi nhân dân. Hạng cán bộ này thất bại. 

Vậy những cán bộ đã làm đúng thì cố gắng mà tiến tới 

mãi và cán bộ nào chưa làm đúng thì cố sửa chữa làm cho 

đúng. 

... 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 343-348.  
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Bây giờ Chính phủ, Đoàn thể, nhân dân, bộ đội đang ra 

sức thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm, cũng như đang 

vun trồng một rừng cây. Rừng cây thì chắc chắn nở hoa sinh 

quả; nhưng cũng có những con sâu mọt rút lá, cắn hoa, 

khoét quả. Chúng ta phải tiêu diệt các con sâu mọt ấy: Ấy là 

bệnh quan liêu, nạn tham ô lãng phí. Cho nên Chính phủ, 

Đoàn thể đề ra việc chống tham ô lãng phí, chống bệnh 

quan liêu và kêu gọi các cơ quan, các ngành, các địa phương 

tiến hành công tác này. 

Nói đến tham ô, có người chỉ nghĩ đến ăn cắp của công 

làm của tư mà không thấy thứ tham ô gián tiếp. Thí dụ một 

cán bộ, Chính phủ, nhân dân trả lương hàng tháng đều cho, 

nhưng lại kém lòng trách nhiệm, đứng núi này trông núi nọ, 

làm việc chậm chạp, ăn cắp giờ của Chính phủ, của nhân 

dân. 

Có người lại nói tham ô mới có tội, còn lãng phí thì 

không có tội. Thực ra việc khác nhau nhưng kết quả vẫn hao 

tổn của công, của Chính phủ, của nhân dân. Tham ô có hại; 

nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: nó tai hại hơn 

tham ô vì lãng phí rất phổ biến: lãng phí của cải, thì giờ, lực 

lượng của nhân dân, của Chính phủ. Thí dụ: lãng phí trong 

việc huy động dân công phục vụ chiến dịch, lãng phí trong 

việc tiêu dùng đạn dược, vật liệu, tiền bạc, của cải... Tôi rất 

đau lòng cho của cải của nhân dân, cho sự khờ dại của cán 

bộ. 

Vì đâu mà có lãng phí và tham ô? 

Vì cán bộ phụ trách lãnh đạo các cấp, các ngành quan 

liêu không đi sát công việc, cán bộ, quần chúng nhân dân. 

Có thể nói bệnh quan liêu là chỗ gieo hạt vun trồng cho 

tham ô lãng phí nảy nở được. 

Vì thế muốn chống tham ô, lãng phí, phải chống bệnh 

quan liêu. Nhưng tiến hành phải có chuẩn bị, có kế hoạch, 
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có lãnh đạo, có trọng tâm. Vậy bất kỳ ngành nào, địa 

phương nào cũng phải giáo dục cho cán bộ, nhân dân, chiến 

sĩ gớm ghét nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu. 

Đối với nơi nào, ngành nào mà 3 bệnh ấy đặc biệt 

nghiêm trọng thì Chính phủ, Đoàn thể sẽ có chỉ thị giúp nơi 

ấy, ngành ấy tiến công trước. Nếu tiến công lu bù thì sẽ thất 

bại. Công, của là của nhân dân thì nhân dân, bộ đội có 

quyền phê bình cán bộ nếu cán bộ làm sai. Chính quyền, 

Đoàn thể và các cấp chỉ huy quân đội phải cố gắng giáo dục 

hướng dẫn nhân dân và chiến sĩ làm việc ấy. 

… 

Nói ngày 17-3-1952. Tài liệu 
lưu tại Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia I. 
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI CÁC CHIẾN SĨ THI ĐUA  

VÀ CÁN BỘ GƯƠNG MẪU TOÀN QUỐC1 

… 

Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân 

tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan 

rộng mãi. Đầu thì lan khắp một đơn vị, một nhà máy, một 

làng, v.v.. Dần dần lan khắp cả quân đội, cả ngành công 

nghệ, cả nước. Sáng kiến và kinh nghiệm cũng như những 

con suối nhỏ chảy vào sông to, những sông to chảy vào bể 

cả. Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm 

tức là lãng phí của dân tộc.  

Việc phổ biến sáng kiến và kinh nghiệm là phận sự của 

quân đội, của Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Nông hội. 

Chính quyền cũng phải săn sóc giúp đỡ việc này. 

... 

Mức thi đua phải tiến dần dần và tiến mãi mãi.  

Những người và những nhóm hiện nay đã đạt được mức 

cao, thì phải làm cho chất lượng tốt hơn nữa và phải gắng 

tiến lên nữa. Giúp đỡ những người và những nhóm còn kém 

theo cho kịp mức cao hiện nay.  

Trí khôn, sáng kiến, học hỏi, tiến bộ và tinh thần hy sinh 

của người ta không có hạn, nó cứ tiến mãi. Cho nên mức thi 

đua cũng không có hạn, nó cũng tiến lên mãi. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 402-410.  
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Ai thi đua với ai? Thi đua giữa người này với người 

khác, đơn vị này với đơn vị khác, điều đó ai cũng hiểu. Một 

điều nên nhắc là: Ngành này có thể và nên thi đua với 

những ngành khác. Thí dụ: Một đơn vị nông thôn có thể thi 

đua với một đơn vị bộ đội và một đơn vị công nghệ. Xã A 

và nhà máy B ký giao ước với bộ đội C, sẽ tăng gia và tiết 

kiệm bao nhiêu. Bộ đội C thì ký giao ước diệt nhiều giặc, 

cướp nhiều súng. Thế là công nông binh thi đua với nhau, 

cùng nhau tiến bộ. 

... 

Thi đua là đoàn kết: Trong phong trào thi đua, chúng ta 

thấy đủ các dân tộc: Kinh, Thổ, Mán, Mường, v.v., đủ các 

tín ngưỡng, lương có, giáo có, đủ các tầng lớp binh, công, 

nông, sĩ, đủ các hạng người già, trẻ, gái, trai. Tất cả đều 

nhằm vào một mục đích chung… 

Trước kia anh em trí thức thì xa lao động chân tay. 

Công nông binh thì ai chỉ lo việc ấy. Giữa các hạng người, 

các tầng lớp, cảm tình chưa được thân mật. Nay phong trào 

thi đua đã làm phát triển tinh thần đoàn kết giữa tất cả các 

tầng lớp nhân dân... 

Thế là thi đua tăng cường đoàn kết, mà đoàn kết đẩy 

mạnh thi đua. Đoàn kết ấy là đoàn kết thật sự và rất chặt 

chẽ. 

... 

Thi đua là yêu nước: Thi đua là một cách yêu nước thiết 

thực và tích cực. Các chiến sĩ thi đua đều tăng năng suất từ 

gấp rưỡi trở lên. Nếu ta cứ tính đổ đồng mỗi chiến sĩ đều 

tăng năng suất gấp đôi, nếu tất cả những người lao động 

nước ta - bộ đội, công, nông, lao động trí óc - đều thi đua và 

đều tăng năng suất gấp đôi, thì kết quả sẽ thế nào? 

Kết quả là lực lượng của ta về mọi mặt đều tăng gấp đôi. 

Ta sẽ diệt giặc gấp đôi, thắng lợi gấp đôi. Kết quả là kháng 
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chiến sẽ thắng lợi gấp đôi, kiến quốc sẽ thành công gấp đôi. 

Kết quả là dân giàu nước mạnh. 

Cho nên chúng ta nói: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì 

phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu 

nước nhất. 

... 

Thi đua chẳng những bồi dưỡng tinh thần đoàn kết và 

tinh thần yêu nước của dân tộc ta, mà lại làm cho nhân dân 

ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. 

... 

Thi đua cải tạo con người: Lao động sáng tạo xã hội. 

Thi đua thì cải tạo con người.  

Ngoài những ý nghĩa nói ở trên, càng hăng hái thi đua 

thì người chiến sĩ càng phải ra sức tìm tòi, học hỏi, cầu tiến 

bộ. Do sáng kiến và kinh nghiệm trong thi đua mà lao động 

chân tay nâng cao trình độ kỹ thuật của mình. Do thi đua 

mà lao động trí óc gần gũi, giúp đỡ, cộng tác và học hỏi 

những người lao động chân tay, và trở nên những người trí 

thức hoàn toàn. Thế là phong trào thi đua đã làm cho công 

nông binh trí thức hoá, và trí thức thì lao động hoá. 

Những chiến sĩ thi đua ắt phải là những người giàu tinh 

thần trách nhiệm. Thường có những người hay kể công lao, 

hay mặc cả với kháng chiến, với dân tộc. Họ hay suy nghĩ: 

"Ta đã làm được việc này việc nọ, nhưng kháng chiến và 

dân tộc đã bù đắp cho ta thế nào?". Chiến sĩ thi đua thì 

không kể công, không mặc cả với kháng chiến, với dân tộc. 

Họ luôn luôn tự hỏi: "Ta đã tăng năng suất được bao nhiêu, 

đã làm lợi cho kháng chiến, cho dân tộc như thế nào?". 

Chiến sĩ thi đua lại có tinh thần vượt mọi khó khăn để hoàn 

thành nhiệm vụ của mình. 

Cho nên có thể nói: Chiến sĩ thi đua là những người 

mới, những người luôn luôn cố gắng thực hành cần kiệm 

liêm chính, là những người tôi trung của nhân dân, con hiếu 
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của Tổ quốc. 

Để phát triển phong trào thi đua, chúng ta phải chống 

bệnh quan liêu, chống nạn tham ô, lãng phí. Vì bệnh quan 

liêu sẽ ngăn trở phong trào thi đua, làm nó chậm tiến, và nạn 

tham ô, lãng phí sẽ làm giảm bớt những kết quả của phong 

trào thi đua. 

KẾT LUẬN 

Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi lớn của 

nhân dân ta trong mấy năm kháng chiến này. Nó sẽ làm đà 

cho những thắng lợi to hơn nữa, vẻ vang hơn nữa về quân 

sự, chính trị, kinh tế, v.v.. 

Vì vậy, nhiệm vụ của Chính phủ, của Mặt trận và các đoàn 

thể trong Mặt trận là phải đẩy mạnh phong trào thi đua lên cao 

hơn nữa và rộng khắp hơn nữa. Hiện nay, ta mới có hàng vạn 

chiến sĩ thi đua, từ nay chúng ta phải có hàng triệu chiến sĩ thi 

đua. 

Nhiệm vụ của các chiến sĩ thi đua là phải cố gắng mãi, 

tiến bộ mãi. Phải khiêm tốn và gần gũi quần chúng, phải 

làm gương mẫu cho quần chúng. Phải học tập chính trị, phải 

gắn liền tinh thần thi đua với tinh thần yêu nước và tinh thần 

quốc tế. Tuyệt đối chớ tự kiêu tự mãn, chớ xa rời quần 

chúng. Phải luôn luôn nhớ rằng: Thành tích là thành tích tập 

thể, anh hùng là anh hùng tập thể, chứ không phải là thành 

tích và anh hùng cá nhân. Đó là vinh dự chung của dân tộc, 

chứ không phải là vinh dự riêng của cá nhân. 

… 

Nói ngày 1-5-1952. Báo Nhân 
dân, số 57, ngày 8-5-1952. 
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THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG THAM Ô, LÃNG 

PHÍ, CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU1 

... 

I - TIẾT KIỆM 

Trước hết, chúng ta hãy đặt mấy câu hỏi: 

- Tiết kiệm là gì? 

- Vì sao phải tiết kiệm? 

- Tiết kiệm những gì? 

- Ai cần phải tiết kiệm? 

1. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là "xem 

đồng tiền to bằng cái nống", gặp việc đáng làm cũng không 

làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm không phải là ép 

bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết 

kiệm cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất 

là để dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ và nhân 

dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ 

không phải là tiêu cực. 

2. Trong 80 năm, nước ta bị đế quốc Pháp rồi đến đế 

quốc Nhật vơ vét hết, vì vậy mà kinh tế của ta nghèo nàn, 

lạc hậu. 

Nay chúng ta cần phải có một nền kinh tế khá, để kháng 

chiến và kiến quốc. Muốn xây dựng kinh tế, thì phải có tiền của 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 351-369.  
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để làm vốn. Muốn có vốn, thì các nước tư bản dùng 3 cách: vay 

mượn nước ngoài, ăn cướp của các thuộc địa, bóc lột công 

nhân, nông dân. 

Những cách đó chúng ta đều không thể làm được. 

Chúng ta chỉ có cách là một mặt tăng gia sản xuất, một 

mặt tiết kiệm để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng 

và phát triển kinh tế của ta. 

3. Chúng ta phải tiết kiệm sức lao động. Thí dụ: việc gì 

trước kia phải dùng 10 người, nay ta phải tổ chức sắp xếp 

cho khéo, phải nâng cao năng suất của mỗi người, nhờ vậy 

mà chỉ dùng 5 người cũng làm được. 

Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. Việc gì trước kia phải 

làm 2 ngày, nay vì tổ chức sắp xếp khéo, năng suất cao, ta 

có thể làm xong trong 1 ngày. 

Chúng ta phải tiết kiệm tiền của. Việc gì trước phải dùng 

nhiều người, nhiều thời giờ, phải tốn 2 vạn đồng. Nay vì tiết 

kiệm được sức người và thời giờ, nguyên liệu, cho nên chỉ 

tốn 1 vạn là đủ. 

Nói tóm lại: Chúng ta phải tìm cách tổ chức sắp đặt cho 

hợp lý, để 1 người có thể làm việc như 2 người, 1 ngày có 

thể làm việc của 2 ngày, 1 đồng có thể dùng bằng 2 đồng. 

4. Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm. Trước nhất là các 

cơ quan, các bộ đội, các xí nghiệp. 

Có người nói: Bộ đội chỉ lo thi đua giết giặc lập công, bộ 

đội không phải là cơ quan sản xuất, thì tiết kiệm thế nào? 

Trong quân đội có quân nhu, quân giới, vận tải, v.v., là 

những cơ quan cần phải tiết kiệm đã đành. Các chiến sĩ 

cũng cần tiết kiệm và cũng có thể tiết kiệm. Thí dụ: 

Trước kia tính đổ đồng mỗi chiến sĩ bắn 50 viên đạn mới 

hạ 1 tên địch. Nay vì tập luyện siêng năng, bắn khá, tính đổ 

đồng mỗi chiến sĩ chỉ bắn 10 viên đạn thì hạ được 1 tên 

địch. Thế là chiến sĩ tiết kiệm được 80 % đạn. Do đó mà 

quân giới tiết kiệm được nguyên liệu và nhân công đúc đạn, 
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để chế tạo những vũ khí khác. Trước kia Cục vận tải phải 

chở 100 xe đạn, nay chỉ cần chở 20 xe, tiết kiệm được xe cộ 

và dầu mỡ. Xe chạy ít, thì đường sá phải chữa ít, thế là tiết 

kiệm được dân công, v.v.. 

Trong các chiến dịch thu được nhiều chiến lợi phẩm 

(thuốc, đạn, lương thực, súng ống, v.v.), bộ đội biết quý 

trọng nó, tiết kiệm nó để dùng nó mà đánh giặc. Như thế 

cũng là tăng gia sản xuất. 

Có người nói: Các cơ quan (thí dụ cơ quan tư pháp) 

ngoài việc tăng gia để tự túc, thì có gì mà tiết kiệm? 

Cơ quan nào cũng cần và cũng có thể tiết kiệm. Một thí 

dụ: Cơ quan nào cũng dùng phong bì, nếu mỗi cơ quan đều 

tiết kiệm, một chiếc phong bì dùng 2, 3 lần, thì mỗi năm 

Chính phủ có thể tiết kiệm được hàng chục tấn giấy. 

Nếu cán bộ tư pháp nâng cao năng suất, làm việc mau 

chóng, thì sẽ giúp cho những đồng bào có việc đến tư pháp 

tiết kiệm được ngày giờ, để tăng gia sản xuất. 

Nói tóm lại: Ai cũng có thể và cũng nên tiết kiệm. 

5. Kết quả của tiết kiệm 

Những thí dụ trên chứng tỏ rằng, nếu ta khéo tiết kiệm 

sức người, tiền của và thời giờ, thì với sức lao động, tiền tài 

của nước ta hiện nay, ta có thể tăng gia sản xuất gấp bội mà 

lực lượng của ta về mọi mặt cũng tăng gấp bội. 

Đó là một sự thực chắc chắn, chứ không phải lý luận cao 

xa...  

II - PHẢI TẨY SẠCH NẠN THAM Ô, LÃNG PHÍ VÀ 

BỆNH QUAN LIÊU 

Muốn lúa tốt thì phải nhổ cỏ cho sạch, nếu không, thì dù 

cày bừa kỹ, bón phân nhiều, lúa vẫn xấu vì lúa bị cỏ át đi. 

Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất và tiết 

kiệm cũng phải nhổ cỏ cho sạch, nghĩa là phải tẩy sạch nạn 
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tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Nếu không, thì nó sẽ 

làm hại đến công việc của ta. 

Tham ô là gì? 

- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: 

Ăn cắp của công làm của tư 

Đục khoét của nhân dân 

Ăn bớt của bộ đội. 

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính 

phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, 

cũng là tham ô. 

- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: 

Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế. 

Lãng phí là gì? 

Lãng phí có nhiều cách: 

- Lãng phí sức lao động: Vì kém tinh thần phụ trách, vì 

tổ chức sắp xếp vụng, việc gì ít người cũng làm được mà 

vẫn dùng nhiều người. Trong quân đội, các cơ quan, các xí 

nghiệp đều có khuyết điểm ấy. Trong việc sửa chữa đường 

cầu, phục vụ chiến dịch, lãng phí dân công khá nhiều, vì tổ 

chức không khéo - đó là một thí dụ. 

- Lãng phí thời giờ: Việc gì có thể làm trong một ngày 

một buổi, cũng kéo dài đến mấy ngày. Thí dụ: Những cuộc 

khai hội, vì người phụ trách chuẩn bị chương trình không 

đầy đủ, người đến dự hội thì không chuẩn bị ý kiến, đáng lẽ 

chỉ một ngày thì bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song 

cuộc khai hội kéo dài đến 5, 3 ngày. 

- Lãng phí tiền của: Có rất nhiều hình thức, đây chỉ nêu 

vài thí dụ: 

- Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm. 

- Các xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu không 

hợp lý. 

- Cục vận tải giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dầu mỡ không triệt 
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để. 

- Sở kho thóc làm kho tàng không cẩn thận; người giữ 

kho kém tinh thần trách nhiệm, để thóc ẩm ướt, hao hụt, hư 

hỏng. 

- Mậu dịch không khéo tính toán sắp xếp, để hàng hoá 

hao hụt, lỗ vốn. 

- Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc, để tiền bạc ứ 

đọng lại, không bổ ích cho việc tăng gia sản xuất. 

- Cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết thực, không 

sát với hoàn cảnh, để Chính phủ phải lỗ vốn. 

- Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quân trang, quân 

dụng và chiến lợi phẩm. 

- Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, bán trâu, 

cầm ruộng để làm đám cưới, đám ma, v.v.. 

Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy của công 

đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân, cho 

Chính phủ. Có khi tai hại hơn nạn tham ô. 

Mà có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu. 

Vì những người và những cơ quan lãnh đạo từ cấp trên 

đến cấp dưới không sát công việc thực tế, không theo dõi và 

giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng. Đối với công 

việc thì trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, 

không vào sâu vấn đề. Chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem 

báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn. 

Nói tóm lại: Vì những người và những cơ quan lãnh đạo 

mắc bệnh quan liêu thành thử có mắt mà không thấy suốt, 

có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, 

có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người 

xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí. 

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho 

nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, 

lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. 
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III- THAM Ô, LÃNG PHÍ VÀ BỆNH QUAN LIÊU LÀ 

KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN 

1. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân 

dân, của bộ đội và của Chính phủ. 

Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang 

súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng 

công việc của ta. 

Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, 

cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. Vì nó 

làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta. 

Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán 

bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, 

liêm, chính. 

Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, chiến 

sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước 

mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham ô, lãng phí và quan 

liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của 

cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng 

như tội lỗi Việt gian, mật thám. 

Vì những lẽ đó, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan 

liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt 

trận. Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. 

Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt trận 

này, ắt phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh 

đạo và trung kiên. 

Cách tổ chức tranh đấu, đại khái như sau: 

Bước đầu là đánh thông tư tưởng: 

Phải khai hội đủ mặt mọi người trong cơ quan, đơn vị, 

trường học, v.v., để giải thích rõ ràng, nói đi nói lại, cho mọi 

người đều hiểu: 

- Tham ô, lãng phí, quan liêu có hại cho dân cho nước thế 
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nào? 

- Vì sao phải chống những nạn ấy? 

Để sửa chữa những ý nghĩ sai lầm như: 

- Tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là một khuyết điểm. 

- Những người có công với cách mạng, thì tham ô, lãng 

phí chút đỉnh, cũng nên tha thứ họ. 

- Nước ta nghèo, không có gì mà tiết kiệm. Cơ quan ta 

không có gì mà lãng phí. 

- Không phải cơ quan kinh tế tài chính, thì không có gì 

mà tham ô, lãng phí, v.v.. 

Để yên định những lo ngại không đúng, như: 

- "Một sự nhịn, chín sự lành", kiểm thảo lẫn nhau làm gì. 

- Tự nhận sai lầm mình sợ mất thể diện, mất uy tín, sợ bị 

phạt, v.v.. 

- Chỉ trích lỗi của người sẽ mất đoàn kết. 

- Ai tham ô, lãng phí mặc ai, mình không tham ô, lãng 

phí thì thôi. 

- Nói thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị cấp trên trù, 

v.v.. 

Bước thứ hai: 

Khi mọi người đã hiểu thì chia từng tiểu tổ để nghiên 

cứu những tài liệu, như: 

- Những lời dạy của Lênin, Xtalin... nói về tiết kiệm và 

chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 

- Tuyên ngôn của Đảng Lao động, chính sách và chỉ thị 

của Đảng và của Chính phủ. 

- Tài liệu nói về cần, kiệm, liêm, chính, và cách sửa đổi 

lối làm việc. 

Các tiểu tổ vừa nghiên cứu, vừa thật thà tự kiểm thảo và 

giúp nhau kiểm thảo. Kiểm thảo nên nhằm vào mấy điểm 

chính và thiết thực, như: 

- Mình có tham ô không? 
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- Có ăn bớt của công cho đơn vị riêng của mình không? 

- Có lười biếng, có kém lòng trách nhiệm, có đứng núi 

này trông núi nọ không? 

- Có phô trương lãng phí không? 

- Có lãng phí của Chính phủ, của Đoàn thể không? 

- Có lãng phí của dân và sức dân không? 

- Có bệnh quan liêu, xa cách quần chúng không? 

Tự kiểm thảo và kiểm thảo người khác phải thật thà, 

phải dựa vào sự thực, phải đào tận gốc rễ những khuyết 

điểm. Không nên thoa vẽ, che giấu. Không nên "ít thít ra 

nhiều", càng không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn, nói việc cũ 

quên việc mới. 

Vừa nêu rõ khuyết điểm, vừa phân tách tư tưởng. 

Chỉ trích những khuyết điểm, khen ngợi những ưu điểm. 

Tiểu tổ kiểm thảo xong, thì chọn người để xung phong tự 

kiểm thảo trong những buổi khai hội toàn thể đơn vị hoặc cơ 

quan. 

Bước ba: Đơn vị hoặc cơ quan khai hội kiểm thảo chung 

để giải quyết các vấn đề, giải thích các thắc mắc, sửa chữa 

những khuyết điểm trong phong trào kiểm thảo, khen ngợi 

những người đã thành thật tự kiểm thảo, khuyến khích 

những người còn ngập ngừng e ngại, đặt chương trình 

chung cho đơn vị (chương trình mở rộng kiểm thảo, tăng 

năng suất...) và bầu cử ban lãnh đạo phong trào. Ban này 

gồm có những người lãnh đạo như Bộ trưởng, Thứ trưởng, 

Đoàn trưởng... và những phần tử hăng hái, trung thành nhất 

trong cơ quan (hoặc đơn vị). 

Cơ quan chính như các bộ, các đại đoàn, v.v., kiểm thảo 

xong đợt một, thì phải: 

- Tìm cách nâng cao năng suất các cán bộ để phụ trách 

công việc trong cơ quan. 

- Phái một số cán bộ đắc lực chia thành từng tiểu tổ phụ 
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trách điều tra các bộ phận, như điều tra kho tàng, điều tra sổ 

sách, v.v., đồng thời giúp các bộ phận ấy kiểm thảo. 

Hàng ngày, các tổ trưởng những tiểu tổ ấy phải báo cáo 

rõ tình hình với Ban lãnh đạo và giúp Ban ấy trong việc 

kiểm thảo chung. 

Nói tóm lại: Việc kiểm thảo phải có trọng tâm, phải làm 

từng bước, phải nắm vững và vào sâu. Phải làm từ cấp trên 

đến cấp dưới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ. 

Những điều cần thiết. 

Cán bộ cao cấp mỗi nơi phải: 

- Thật thà tự kiểm thảo để làm gương mẫu. 

- Thật thà báo cáo tình hình cả đơn vị mình cho mọi 

người trong toàn đơn vị, toàn ngành biết rõ. 

- Phải kiên quyết "nhổ cỏ". 

- Nắm vững trọng điểm, 

- Tổ chức nhóm trung kiên để giúp nghiên cứu tình hình 

và giúp lãnh đạo phong trào kiểm thảo. 

Trong phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu, 

giáo dục là chính, trừng phạt là phụ, nghĩa là: 

- Ai kiểm thảo đúng những người khác, sẽ được khen 

thưởng. 

- Ai có lỗi mà thật thà tự kiểm thảo, thì lỗi nhẹ sẽ được 

tha thứ, lỗi nặng sẽ được xử nhẹ hoặc lấy công chuộc tội 

(trừ những tội lỗi đặc biệt nặng). 

- Ai có lỗi mà không thật thà nói ra, sẽ bị kỷ luật. 

- Ai ngăn cản, đe dọa những người kiểm thảo mình, sẽ 

bị kỷ luật. 

2. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng. 

Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây dựng 

những cái gì tốt. Chúng ta làm cách mạng để tiêu diệt chế 

độ thực dân, phong kiến, để xây dựng dân chủ mới. 

Thực dân và phong kiến tuy bị tiêu diệt, nhưng cái nọc 
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xấu của nó (tham ô, lãng phí, quan liêu) vẫn còn, thì cách 

mạng vẫn chưa hoàn toàn thành công, vì nọc xấu ấy ngấm 

ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng 

của cách mạng. 

Có những người trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung 

thành, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ 

quân địch, nghĩa là có công với cách mạng. Song đến khi có 

ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, 

phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà 

biến thành người có tội với cách mạng. Chúng ta phải cứu 

vãn họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng. Có những 

người miệng thì nói: Phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, 

nhưng bị vật chất dỗ dành mà phạm vào tham ô, lãng phí, 

hại đến Tổ quốc, nhân dân. Chúng ta phải giáo dục họ, đưa 

họ vào con đường cách mạng. 

Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội 

cũ. Nó do lòng tự tư tự lợi, ích kỷ hại nhân mà ra. Nó do chế 

độ "người bóc lột người" mà ra. 

Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mới, một xã hội tự 

do bình đẳng, một xã hội cần, kiệm, liêm, chính - cho nên 

chúng ta phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ. 

3. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ. 

Bộ đội không ngại hy sinh xương máu để kháng chiến 

cứu nước. Đồng bào không ngại hy sinh mồ hôi nước mắt 

để kháng chiến cứu nước. Chiến sĩ gửi tính mệnh mình, 

đồng bào gửi công, gửi của mình trong tay Chính phủ và 

Đoàn thể, để kháng chiến kiến quốc. Đó cũng là một hình 

thức dân chủ tập trung. 

Chính phủ và Đoàn thể giao cho cán bộ cái quyền điều 

khiển bộ đội, sử dụng tiền của trong công cuộc kháng chiến 

kiến quốc. Nhiệm vụ của cán bộ là chăm nom, yêu mến mỗi 

một chiến sĩ, quý trọng, tiết kiệm mỗi một đồng tiền, một 

bát gạo, một giờ công của đồng bào. Đồng thời, chiến sĩ và 
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đồng bào có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ 

đó, có quyền phê bình chỉ trích những cán bộ nào không làm 

tròn nhiệm vụ đó. 

Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng 

đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, 

lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng 

thì mới thành công. 

Quần chúng tức là toàn thể chiến sĩ trong quân đội, toàn 

thể công nhân trong xưởng, toàn thể nhân viên trong cơ quan, 

v.v., rồi đến toàn thể nhân dân. Cũng như mọi việc khác, việc 

"chống" này phải động viên quần chúng, phải thực hành dân 

chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng 

hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng 

tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng. 

Nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia 

phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Chiến sĩ xuất 

công, nhân dân xuất của để đánh giặc, cứu nước. Tham ô, 

lãng phí, quan liêu là một thứ "giặc ở trong lòng". Nếu 

chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên 

chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của 

mình. Vì vậy, chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái tham gia 

phong trào ấy. 

Chúng ta từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp lực để 

thắng lợi trong phong trào này. Mà thắng lợi trong phong 

trào này sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao năng 

suất hơn nữa. Nó giúp cán bộ ta cải tạo tư tưởng, nâng cao 

giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự 

bộ đội và nhân dân. Nó giúp chính quyền ta thành một chính 

quyền trong sạch, xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy 

sinh của chiến sĩ và đồng bào. Nó sẽ giúp chúng ta hoàn 

thành đầy đủ kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết kiệm của 

Chính phủ và của Đoàn thể. 
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Đồng chí Lênin, Xtalin... rất chú trọng và nói nhiều về 

vấn đề tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và chống bệnh 

quan liêu. Tôi lược dịch vài đoạn sau đây, để giúp các đồng 

chí nghiên cứu. 

Lênin nói: 

"Tiền bạc phải tính toán một cách rành mạch, thật thà, 

phải tiết kiệm, chớ lười biếng. Chớ ăn cắp của công làm của 

tư. Phải giữ gìn kỷ luật lao động rất nghiêm ngặt. Đó là 

những khẩu hiệu chính và rất cần thiết. 

Một mặt, quần chúng lao động thiết thực làm đúng 

những khẩu hiệu ấy. Đó là phương pháp duy nhất để cứu 

vãn một nước đã bị lũ kẻ cướp đế quốc và lũ bù nhìn làm 

cho chết dở sống dở như nước Nga. 

Một mặt khác, chính quyền Xôviết do phương pháp của 

mình, căn cứ vào pháp luật của mình, mà thiết thực thi hành 

khẩu hiệu ấy - Đó lại là điều kiện chủ chốt và đầy đủ để đưa 

chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi hoàn toàn". (Nhiệm vụ trước 

mắt của chính quyền Xôviết, 28-4-1918). 

Ngày 2-5-1918, toà án nhân dân Mạc Tư Khoa xử nhẹ 

một vụ án hối lộ. Lênin không bằng lòng, và viết: 

"Không xử bắn lũ ăn của đút lót, mà xử một cách pha trò, 

mềm mỏng nhẹ nhàng như vậy, - đó là một điều xấu hổ cho 

những đảng viên cộng sản, cho những người cách mạng. Cần 

phải nêu những đồng chí đã ăn hối lộ ra để cho dư luận quở 

trách và cần phải đuổi họ ra khỏi Đảng". 

Cách vài hôm sau, Lênin viết thư cho cán bộ tư pháp: 

"Phải lập tức đề nghị một đạo luật để trừng trị những vụ hối 

lộ (ăn hối lộ, tặng hối lộ, và những cách hối lộ khác). Ít nhất 

cũng phải phạt 10 năm giam cầm và 10 năm khổ sai". 

Báo cáo trước Đại hội lần thứ IV của Quốc tế Cộng 

sản (13-11-1922), Lênin nói: 
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"Hiện nay, tình hình công nghệ nặng của Nga còn rất khó 

khăn. Nhưng chúng tôi đã tích trữ được một số vốn. Sau này 

chúng tôi cứ phải tích trữ như thế. Vốn liếng ấy thường 

thường do nhân dân mà ra, chúng tôi cần phải tiết kiệm từng 

li từng tí. Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu làm thế nào 

để giảm bớt ngân sách của Chính phủ, giảm bớt số nhân viên 

ở các cơ quan. Vô luận thế nào, chúng tôi cũng phải giảm bớt 

số nhân viên, cũng phải ra sức tiết kiệm. Tiết kiệm về mọi 

mặt, thậm chí chi tiêu cho các trường học cũng phải tiết 

kiệm. Phải làm như thế, vì nếu không cứu vãn công nghệ 

nặng, không khôi phục công nghệ, thì không xây dựng được 

công nghệ nào hết. Mà không xây dựng công nghệ, thì không 

giữ được địa vị độc lập của nước mình". 

Về thực hành tiết kiệm và chống nạn lãng phí, Lênin 

viết: "Nước nhà mà chúng ta ra sức xây dựng là phải làm 

sao cho công nhân có thể lãnh đạo nông dân và giữ gìn lòng 

tin cậy của nông dân. Phải cực kỳ tiết kiệm để tẩy sạch 

những vết tích lãng phí...". (Thà ít hơn, mà tốt hơn, 2-3-

1923). 

Về cách chống bệnh quan liêu, thì Lênin nói: "Cần phải 

dùng nhiều hình thức và phương pháp kiểm tra từ dưới lên 

trên... để nhổ đi nhổ lại cho sạch hết những cỏ rác bệnh 

quan liêu". (Chính quyền Xôviết, 28-4-1918). 

Đồng chí Xtalin dạy chúng ta: 

"Phải tiết kiệm tiền bạc, lại phải chi tiêu tiền bạc ấy cho 

hợp lý. Không được phí phạm một đồng xu nào của dân. 

Phải dùng toàn bộ tiền bạc ấy vào công nghệ của nước ta. 

Không như vậy thì chúng ta sẽ vấp phải cái nguy hiểm 

lãng phí, cái nguy hiểm dùng tiền vào những việc không cần 

kíp cho sự phát triển công nghệ, cho sự bồi bổ kinh tế của 

nhân dân. 

Khéo tính toán, chi tiêu tiền bạc cho hợp lý - Đó là một 
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nghệ thuật quan trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ. Các 

cơ quan ta chưa thông thạo nghệ thuật ấy. Chúng ta còn rất 

kém về nghệ thuật ấy. 

Thừa nhận sự kém cỏi ấy, là một điều đau đớn. Nhưng 

đó là sự thật, không thể lấy nghị quyết nào mà che giấu 

được nó. Có đôi khi các cơ quan quản lý của ta giống như 

người nông dân nọ - Y tiết kiệm được một ít tiền, y không 

dùng tiền ấy mà sửa chữa cày bừa để tăng gia sản xuất, 

nhưng y đi mua một cái máy hát thật to... Đó là chưa kể 

đến những việc lãng phí, những vụ ăn cắp của công. 

Vì vậy, cần phải dùng nhiều phương pháp để giữ gìn cho 

tiền bạc của ta khỏi bị lãng phí, bị phân tán, bị dùng vào 

những việc không cần thiết, bị dùng ra ngoài công việc xây 

dựng căn bản. 

1. Kế hoạch sản xuất không định theo cách quan liêu, 

mà phải liên hệ chặt chẽ với tình hình kinh tế, với nguồn của 

cải, với sự tính toán rõ rệt sức hậu bị của ta. 

Kế hoạch không nên sụt lại sau, nhưng cũng không nên 

chạy quá trước sự phát triển của công nghệ, không nên xa 

rời nông nghiệp, không nên quên lãng sức tiết kiệm của ta. 

Nền tảng phát triển công nghệ phải dựa trên sự cần thiết 

cho thị trường trong nước, trước hết là thị trường của nông 

dân, và dựa trên phạm vi của cải của ta. Đó là nền tảng để 

liên hệ công nghệ với kinh tế của nông dân. 

Về tiết kiệm, về cách dùng tiền bạc tiết kiệm được - 

cũng như vậy. 

Có người theo ảo tưởng của mình mà định kế hoạch, chứ 

không nghĩ đến vốn liếng. Họ quên rằng: Nếu không có một 

số vốn tối thiểu, không có một số tiền hậu bị tối thiểu, thì 

chẳng những không đạt được kế hoạch công nghệ nào, mà 

cũng không xây dựng được những xí nghiệp "to lớn bao la". 

Họ quên điều đó, họ chạy trước sự thực. 
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Thế nào là chạy trước sự thực mà đặt kế hoạch? 

Là không cân nhắc lực lượng, mà làm ẩu. Là đặt kế hoạch 

rất to tát, động viên hàng nghìn hàng vạn công nhân, xem rất 

oai. Nhưng rồi thấy vốn liếng không đủ, phải để công nhân 

về, phải cấp lộ phí cho họ về. Kết quả là hao tổn rất nhiều, 

gây ra thất vọng cho công cuộc xây dựng, gây mối khó khăn 

cho chính trị... 

Chỉ có liên hệ chặt chẽ với nông nghiệp, không rời xa 

sức tiết kiệm và ăn khớp với vốn liếng và sức hậu bị của ta - 

thì công nghệ mới làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của nó, là 

lãnh đạo và cải tạo kinh tế của quốc dân. 

Một bộ chỉ huy mà xa rời bộ đội, mất liên lạc với bộ đội, 

thì bộ chỉ huy ấy không thành bộ chỉ huy nữa. Công nghệ 

mà xa rời toàn bộ kinh tế của quốc dân, mất liên hệ với nó, 

thì công nghệ không lãnh đạo được kinh tế của quốc dân. 

Vì vậy, đặt kế hoạch công nghệ cho đúng đắn và hợp lý - 

là một điều kiện chủ chốt trong việc tiêu dùng tiền của. 

2. Các cơ quan chính quyền và đoàn thể, các cơ quan 

kinh tế và các Uỷ ban, cần phải nâng cao năng suất, giảm 

bớt số người (tinh giản). Hiện nay, các cơ quan của ta người 

nhiều, việc ít, xài phí lu bù... Lênin đã nhắc đi nhắc lại hàng 

chục hàng trăm lần rằng: Công nhân và nông dân không thể 

chịu đựng những cơ quan kềnh càng và tốn kém như vậy. 

Vô luận thế nào cũng phải tìm đủ cách để biên chế các cơ 

quan lại. Chúng ta phải dùng tinh thần bônsêvích mà thực 

hành một chế độ tiết kiệm nghiêm ngặt. Nếu chúng ta không 

muốn dùng vốn liếng của ta vào những việc linh tinh, thì 

chúng ta phải thực hành ngay chế độ ấy. 

Một thí dụ: Có người bảo chúng ta xuất cảng lương thực 

không có lãi, không ăn thua. 

Vì sao không có lãi. Vì các cơ quan phụ trách thu góp 

lương thực tiêu quá nhiều tiền. Kế hoạch định mua 1 cân 
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lương thực là 8 xu. Nhưng các cơ quan tiêu đến 13 xu, tức là 

tăng lên 5 xu. Vì sao? Vì trước khi thu góp lương thực, thì 

các cán bộ đều lấy thêm người vào văn phòng, mua thêm 

máy đánh chữ và xe hơi... Vì tiêu tiền quá nhiều vào chỗ 

không sinh lợi, đến khi cộng lại, thì thấy xuất cảng lương 

thực không có lãi. 

Thử tính xem: Chúng ta thu góp hàng chục triệu cân 

lương thực, mà mỗi cân đắt thêm 5 xu, thì đã lãng phí mất 

mấy triệu đồng. 

Nếu chúng ta không dùng chế độ rất nghiêm ngặt để 

ngăn ngừa các cơ quan tiêu dùng bừa bãi, thì chúng ta tiết 

kiệm được bao nhiêu tiền của cũng bị lãng phí hết bấy 

nhiêu... 

3. Chúng ta phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ 

quan và trong sự sinh hoạt của chúng ta. Chống cách tiêu 

dùng bừa bãi tiền của của nhân dân và vốn liếng của Chính 

phủ. 

Hiện nay, có những cuộc khai hội, những lễ kỷ niệm, 

những đám yến tiệc tốn hàng vạn, hàng chục vạn. Cần phải 

chấm dứt nạn phô trương, lãng phí ấy. Trong lúc công nghệ 

cần phải xây dựng, đồng bào đang bị thiếu thốn, chúng ta 

không thể tha thứ những việc phô trương, lãng phí như vậy. 

Một điều đáng chú ý: Nhiều khi có những người ngoài 

Đảng họ tiết kiệm của công hơn những đảng viên. Có những 

đảng viên rất "dũng cảm, kiên quyết" trong trường hợp này: 

Họ âm thầm phát phụ cấp cho nhân viên của họ, mượn tiếng 

là "hoa hồng" tuy sự thực không có gì là "hồng hoa". Họ âm 

thầm phớt qua phép luật, trốn tránh và làm trái phép luật. Về 

điểm này, những người ngoài Đảng cẩn thận hơn. Vì đảng 

viên thường xem phép luật, chính quyền, v.v. là việc trong 

nhà. Vì vậy, mà có đôi đảng viên như những con lợn, (xin 

lỗi tiếng đó), họ rúc vào vườn rau của Nhà nước, chén một 

bữa no say, hoặc họ hy sinh lợi ích của nước nhà, để lên mặt 
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mình là khảng khái. 

Chúng ta phải chấm dứt cái thói vô chính phủ ấy. 

4. Phải chống nạn ăn cắp của công, mà các cơ quan 

quen gọi là trộm cắp "đường hoàng". 

Các báo chí phân biệt: có thứ trộm cắp xấu xa, kín đáo, 

có thứ trộm cắp "đường hoàng". Vừa rồi, báo Thanh niên 

cộng sản có nói về thứ trộm cắp "đường hoàng" ấy: Một 

chàng thanh niên bảnh bao, ở một cơ quan nọ, đã trộm cắp 

của công một cách đường hoàng, một cách có ngăn nắp, và 

trộm cắp đã nhiều lần. Điều đáng chú ý ở đây, không phải là 

thằng kẻ trộm. Đáng chú ý là những người xung quanh biết 

nó là kẻ trộm, chẳng những không chống nó, mà lại vỗ vai 

nó, khen ngợi nó, xem nó như một người anh hùng. 

Đó là một điều đáng chú ý, một điều rất nguy hiểm. 

Khi bắt được một tên mật thám, một tên phản quốc thì 

quần chúng rất căm giận, đòi xử bắn nó đi. Song khi tên 

giặc hoạt động trước mắt mọi người, thì quần chúng lại hiền 

lành với nó, vỗ vai nó, khen ngợi nó. 

Trộm cắp tiền bạc của nhân dân, tổn hại kinh tế của Chính 

phủ, cũng là mật thám, phản quốc, nếu không phải là tệ hơn 

nữa. 

Cuối cùng tên kẻ trộm "đường hoàng" kia đã bị bắt. 

Nhưng bắt một tên trộm ấy, có nghĩa lý gì, vì còn có hàng 

nghìn hàng vạn tên giặc như nó. Cần phải có biện pháp 

khác, biện pháp nghiêm ngặt hơn, để trừng trị chúng. Biện 

pháp ấy là gây nên một đạo đức để ngăn ngừa trộm cắp, gây 

nên một phong trào quần chúng gớm ghét, bao vây lũ giặc 

ấy. Biện pháp ấy là gây nên một cuộc vận động trong công 

nông chống trộm cắp; làm cho lũ trộm cắp "đường hoàng" 

cũng như trộm cắp kín đáo - không sống còn được. 

Tiêu diệt trộm cắp, là một cách để bảo vệ, tiết kiệm và 
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tránh lãng phí. 

Sau cùng, chúng ta cần có một cuộc vận động: tiêu diệt 

lười biếng, nâng cao năng suất, củng cố kỷ luật lao động. 

Công nhân vắng mặt không đi làm, đã gây cho công nghệ 

thiệt mất hàng chục vạn giờ lao động, tổn thất hàng trăm vạn 

đồng. 

Nếu không chấm dứt thói lười biếng, không nâng cao 

năng suất, thì công nghệ không tiến được, mà lương bổng 

công nhân cũng không tăng được. 

Anh chị em công nhân phải hiểu rõ, nhất là những công 

nhân mới, phải hiểu rõ rằng: Lười biếng và không nâng cao 

năng suất là có hại cho sự nghiệp chung, có hại cho cả giai 

cấp công nhân, có hại cho công nghệ của ta. 

Vì lợi ích của kinh tế, vì lợi ích của giai cấp công nhân - 

chúng ta phải chống thói lười biếng, phải nâng cao năng 

suất (Hội nghị cán bộ Đảng ở Lêningrát, 13-4-1926). 

Tài liệu lưu tại Trung tâm 
Lưu trữ quốc gia I. 
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ CUNG CẤP TOÀN QUÂN 

LẦN THỨ NHẤT1 

… 

Tham ô lãng phí một phần lớn là do bệnh quan liêu mà 

ra. Quan liêu là gì? Quan liêu là những người phụ trách bất 

kỳ cấp nào không gần gũi cán bộ, không theo dõi công việc 

thiết thực, không theo dõi cán bộ để biết tính nết, khả năng, 

để thấy điều tốt thì khuyến khích, thấy điều xấu thì can 

ngăn, giáo dục, giúp đỡ sửa chữa. Thế là cán bộ xa thực tế, 

xa bộ đội, xa nhân dân, không dân chủ. 

Muốn chống tham ô lãng phí, chống quan liêu thì phải 

dân chủ, gây tự phê bình và phê bình, làm cho mọi người 

biết tự phê bình mình và dám phê bình người. Tất nhiên 

không phải nói lu bù nhưng phải để cho người phụ trách 

thấy, để quần chúng thấy, thì tham ô lãng phí không thể nảy 

nở được. 

Bác cũng có nhận được nhiều thư của các cán bộ gửi đến 

cho Bác, nói trước thì thắc mắc, không yên tâm nhưng nay 

đã sửa chữa. Cố nhiên phải tin lời nói của cán bộ, nhưng 

trong các chú ở đây và các chú ở nhà, cũng còn có những 

chú chưa yên tâm làm việc. Đó là bệnh cá nhân, là còn tham 

địa vị, nói chung là không hiểu sâu sắc cách mạng phải có 

phân công. 

Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là 

chủ. Trong bộ máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 431-435.  
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cho đến Chủ tịch một nước đều là phân công làm đày tớ cho 

dân. 

Đó là vinh dự cao nhất. Nếu có thành tích gì thì Chủ tịch 

và người nấu cơm phải chia nhau cái vinh dự ấy. Tóm lại 

không có việc sang, hèn. Công việc gì làm tròn, bổ ích cho 

kháng chiến, cho nhân dân đều là công việc sang, công việc 

gì bên ngoài có vẻ loè loẹt mà không làm tròn là công việc 

xấu. 

… 

 

Nói ngày 25-6-1952. In 
trong sách Hồ Chí Minh: 
Những bài viết và nói về 
quân sự, Nxb. Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 1987, t. 2, 
tr.143-148. 
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CHỐNG QUAN LIÊU, THAM Ô, LÃNG PHÍ1 

Vì quan liêu, tham ô, lãng phí có hại cho nhân dân, cho 

Chính phủ, cho đoàn thể, cho kháng chiến và kiến quốc, nên 

mọi người có quyền và có nghĩa vụ phải chống. Bước đầu 

thì chống bằng cách kiểm thảo và phê bình. Còn những 

người, những cơ quan hoặc đoàn thể nào phạm những điều 

ấy, thì cần phải thật thà và công khai tự kiểm thảo và kiên 
quyết sửa đổi. 

Gần đây, nhân dân và báo chí đã bắt đầu (tuy còn e dè, 

thưa thớt) phê bình. Song những tổ chức hoặc cơ quan bị phê 

bình thì im lìm, không đăng báo tự phê bình, không tìm cách 

sửa chữa. Đó là thái độ "bưng mắt, bắt chim", thái độ "giấu 
bệnh sợ thuốc", một thái độ không thật thà, không đứng đắn. 

Mong những ai, những cơ quan nào đã được nhân dân hoặc 

báo chí phê bình, thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, trên 

báo chí. 

Chúng ta nhiều công việc, ít kinh nghiệm, không tránh 

khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, mà 

sợ không kiên quyết tự kiểm thảo và sửa chữa. 

Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để 

thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất 

và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến 

thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, 

toàn quốc. Đó là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi người 

chúng ta. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 457.  
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C.B. 

Báo Nhân dân, số 68, ngày 
31-7-1952. 
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHUẨN BỊ CHIẾN 

DỊCH TÂY BẮC1 

… 

Các chú đã bàn rõ cái dễ và cái khó. Gặp cái dễ mà 

không quyết tâm phát triển thì nó có thể biến thành cái khó, 

gặp cái khó mà quyết tâm khắc phục thì cũng thành cái dễ. 

Ở đời không có cái gì khó mà cũng không có cái gì dễ. Ví 

dụ: Bẻ một cành lá là dễ, nhưng nếu không quyết tâm bẻ mà 

cứ lờ vờ thì cũng không bẻ được; làm cách mạng và kháng 

chiến là việc khó, nhưng quyết tâm thì cũng thành công. 

Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói, mà phải 

quyết tâm trong công tác, trong hành động. Phải có quyết 

tâm gây một tác phong chiến đấu anh dũng. Quyết tâm phản 

đối tất cả những hành động tiêu cực, lung lay, ích kỷ và báo 

cáo láo. 

Phải quyết tâm chiến đấu, quyết tâm chịu khổ chịu khó, 

quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm chấp hành 

chính sách của Trung ương Đảng và Chính phủ. Nghĩa là 

trong thái độ, trong tư tưởng, trong hành động, trong chiến 

đấu, bất kỳ một việc lớn hay nhỏ đều phải có quyết tâm làm 

cho bằng được. 

... 

Đơn vị này với đơn vị khác, cán bộ này với cán bộ khác, 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 481-485.  
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phải thi đua gây thành phong trào chiến đấu anh dũng. 

Phải nhớ rằng những quân đội cách mạng, trước hết là 

những người đảng viên, không sợ khó khăn mà phải khắc 

phục khó khăn, khi gặp một việc gì khó khăn, đơn vị nào 

được phụ trách thì rất lấy làm vẻ vang, những đơn vị không 

được phụ trách thì lấy làm buồn vì thấy mình chưa đầy đủ 

trình độ và năng lực để làm việc đó. 

Tác phong đó, các chú cần phải học tập. Nhờ sự lãnh 

đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác tin các chú có 

thể học được tác phong ấy. 

… 

 

Nói ngày 9-9-1952. In trong 
sách  
Hồ Chủ tịch với các lực 
lượng vũ trang nhân dân, 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1962, tr.136-140. 
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TÁM ĐIỀU MỆNH LỆNH CỦA CHÍNH PHỦ DÂN 

CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM1 

… 

Chính phủ đặt Tám điều mệnh lệnh sau đây để toàn thể 

cán bộ, quân đội và nhân dân noi theo: 

1. BẢO VỆ TÍNH MẠNG VÀ TÀI SẢN CỦA NHÂN 

DÂN 

Toàn thể nhân dân, không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng 

và nghề nghiệp, đều phải giữ gìn trật tự và ra sức ủng hộ 

chính quyền nhân dân, thật thà hợp tác với quân đội nhân 

dân, tuân theo pháp luật của Chính phủ và mệnh lệnh của 

quân đội. 

Chính quyền và quân đội nhân dân có nhiệm vụ đoàn kết 

chặt chẽ với nhân dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân 

dân. 

Bọn Việt gian, mật thám, cướp bóc, quấy rối hoặc phá 

hoại trong nhân dân, sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. 

2. BẢO VỆ NGHỀ NGHIỆP LÀM ĂN CỦA NHÂN 

DÂN 

Chính quyền và quân đội nhân dân phải bảo vệ cho nhân 

dân làm ăn yên ổn. 

Nhân dân lương thiện làm ruộng, làm thợ, buôn bán, 

v.v., ai làm nghề gì cứ tiếp tục nghề ấy. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 487-490.  
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Những người bị địch dồn làng mà phải di cư hoặc những 

người phải tản cư theo kháng chiến đều nên trở về làng mạc 

làm ăn như cũ. 

3. TỊCH THU TÀI SẢN CỦA GIẶC PHÁP VÀ CỦA 

BỌN PHẢN QUỐC 

Những tài sản đó đều bị tịch thu và giao cho chính quyền 

nhân dân xử trí. 

Ruộng đất của chúng sẽ chia cho nông dân không có đất 

hoặc ít đất. 

Những người làm việc ở các sở giây thép, kho bạc, 

xưởng máy, đồn điền, kho tàng, v.v. của Pháp và bù nhìn, 

phải giữ gìn máy móc, dụng cụ, của cải, sổ sách để giao lại 

cho chính quyền nhân dân. Ai muốn tiếp tục làm việc, sẽ 

được Chính phủ dùng theo tài năng của mình. 

4. BẢO VỆ ĐỀN CHÙA, NHÀ THỜ, TRƯỜNG HỌC, 

NHÀ THƯƠNG VÀ CÁC CƠ QUAN VĂN HOÁ, XÃ HỘI 

KHÁC 

Những người làm việc ở các cơ quan ấy, cứ làm việc 

như thường. Chính quyền và quân đội nhân dân phải bảo hộ 

họ. 

Chính quyền, quân đội và đoàn thể phải tôn trọng tín 

ngưỡng, phong tục, tập quán của đồng bào. 

5. THƯỞNG NGƯỜI CÓ CÔNG, PHẠT NGƯỜI CÓ 

TỘI 

Bọn phản quốc, đại gian đại ác, sẽ bị trừng trị. 

Những người bị giặc bắt ép phải theo chúng, nay không 

chống lại chính quyền và quân đội nhân dân, thì sẽ được 

Chính phủ khoan hồng. 

Những người có công giúp chính quyền và quân đội 

nhân dân diệt giặc, trừ gian, sẽ được thưởng. 
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Người nào thừa cơ phá hoại, trộm cắp, mang tiền của 

công hoặc giấy tờ đi trốn, hoặc không chịu giao lại cho 

chính quyền và quân đội nhân dân thì sẽ bị trừng trị. 

6. GIỮ GÌN TRẬT TỰ VÀ TRỊ AN 

Tàn quân của giặc Pháp và thổ phỉ đều phải ra thú với 

quân đội hoặc chính quyền nhân dân. 

Ai tự động ra thú và nộp hết vũ khí, sẽ được Chính phủ 

khoan hồng. 

Ai chống cự, không ra thú, hoặc giấu giếm vũ khí sẽ bị 

trừng phạt. 

Ai che giấu cho bọn thực dân, bù nhìn hoặc dung túng, 

giúp đỡ bọn thổ phỉ, sẽ bị truy tố. 

Ai có công giúp chính quyền và quân đội nhân dân đuổi 

bắt bọn tàn quân của thực dân Pháp và thổ phỉ, hoặc kêu gọi 

bọn đó ra thú, thì sẽ được thưởng. 

7. NHÂN DÂN, ĐẶC BIỆT LÀ NÔNG DÂN, NÊN TỔ 

CHỨC LẠI 

Một mặt để giúp nhau tăng gia sản xuất, cải thiện đời 

sống của mình. 

Một mặt để giúp chính quyền và quân đội nhân dân thi 

hành dần dần những việc có ích lợi cho địa phương. 

8. BẢO VỆ TÍNH MẠNG, TÀI SẢN CỦA KIỀU DÂN 

NƯỚC NGOÀI 

Các kiều dân cứ an cư lạc nghiệp, giữ gìn trật tự. Phải 

tuân theo pháp luật Chính phủ và mệnh lệnh của Quân đội 

nhân dân Việt Nam. 

Ai làm mật thám, gián điệp, đặc vụ cho thực dân, hoặc 

có những hành động chống lại kháng chiến Việt Nam, hoặc 

giúp đỡ, che giấu cho giặc Pháp và bọn phản quốc thì sẽ bị 

xử phạt theo pháp luật của Chính phủ Việt Nam. 
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* 

*     * 

 

Kỷ luật của quân đội nhân dân rất nghiêm minh, mua 

bán công bằng, không phạm đến một cái kim, sợi chỉ của 

dân. 

Đồng bào hãy làm ăn yên ổn, giữ gìn trật tự, giúp đỡ 

quân đội, ủng hộ chính quyền nhân dân, giữ bí mật cho bộ 

đội, cán bộ và cơ quan; đừng nghe bọn địch, bọn nguỵ tuyên 

truyền nhảm. 

 

Nay công bố 

Ngày 9 tháng 9 năm 1952 

Chủ tịch 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

HỒ CHÍ MINH 

Tài liệu lưu tại Trung tâm 
Lưu trữ quốc gia I. 
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KỶ NIỆM LÊNIN1 

… 

Đối với nhân dân, phải yêu kính quần chúng, gần gũi 

quần chúng, tin tưởng lực lượng vĩ đại và đầu óc thông 

minh của quần chúng, học hỏi quần chúng, đi đúng đường 

lối quần chúng, để đoàn kết và lãnh đạo quần chúng. 

Đối với kẻ địch (những tư tưởng sai lầm, những xu 

hướng thiên lệch, là kẻ địch bên trong; đế quốc, phong kiến, 

cùng tất cả những kẻ phản cách mạng là kẻ địch bên ngoài), 

thì phải kiên quyết, dũng cảm chống lại, nhất định không 

nhượng bộ, không tha thứ. 

Đối với công việc, phải thấy trước, lo trước, tính trước. 

Phải cân nhắc kỹ những điều thuận lợi và khó khăn, để kiên 

quyết vượt qua mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi. Bất 

kỳ việc to việc nhỏ, đều phải rất cẩn thận, không hấp tấp, 

không rụt rè. Bại không nản, thắng không kiêu. Tuyệt đối 

tránh chủ quan, nông nổi. 

Đối với Đảng: được làm đảng viên đảng cách mạng là 

một vinh dự cao quý nhất của mỗi người. Vậy mỗi đảng 

viên: 

1- Phải tuyệt đối thật thà, trung thành với Đảng; quyết 

tâm trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp của Đảng. 

2- Vô luận ở hoàn cảnh nào, địa vị nào, cũng phải quyết 

tâm thực hiện cho kỳ được chính sách của Đảng và của 

Chính phủ. Phải nghiêm khắc giữ gìn kỷ luật của Đảng và 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 12-14.  
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của Chính phủ. 

3- Phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; phải hiểu 

thấu rằng lợi ích của nhân dân tức là lợi ích của Đảng, và 

phải đặt lợi ích của nhân dân và của Đảng lên trên hết, trước 

hết. 

4- Đảng viên phải luôn luôn làm gương mẫu trong công 

việc chuyên môn, trong việc học tập, trong tăng gia sản 

xuất, trong mọi việc. 

5- Phải thật thà thành khẩn tự phê bình và hoan nghênh 

quần chúng phê bình mình, để luôn luôn tiến bộ. 

6- Phải nâng cao giác ngộ giai cấp của mình và của quần 

chúng. Phải tuyệt đối và kiên quyết giữ vững sự thống nhất 

tư tưởng, thống nhất hành động của Đảng. 

Lênin dạy chúng ta phải ra sức chống quan liêu, tham ô, 

lãng phí. Dù vô tình hay là cố ý, duy trì ba bệnh ấy tức là giúp 

sức cho kẻ địch và làm hại cho nhân dân, cho Chính phủ, cho 

Đảng. 

… 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 91, từ ngày 
15 đến ngày 21-1-1953. 
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH 

TÂY BẮC1 

… 

Các chú có ưu điểm: 

1- Cán bộ và chiến sĩ đều tiến bộ. 

2- Các chú đã thấm nhuần quyết tâm của Trung ương 

Đảng, đã đưa quyết tâm ấy làm cho chiến sĩ thấm nhuần và 

ra sức tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Các chú đã vui vẻ chịu 

đựng gian khổ, khắc phục được nhiều khó khăn. 

... 

3- Các chú đã làm đúng chính sách của Trung ương 

Đảng đối với đồng bào thiểu số. Các chú đã biết giúp dân, 

tuyên truyền chính sách của Đảng vào trong nhân dân. 

… 

Nhưng các chú còn có những khuyết điểm như sau: 

1- Cán bộ thương yêu binh sĩ chưa đúng mức, còn thiếu 

sót như khi bộ đội mệt mỏi đau yếu, hay là đối với thương 

binh. 

2- Đối với của công, các chú chưa thấm nhuần chính 

sách. Mỗi viên đạn, mỗi khẩu súng là mồ hôi nước mắt của 

đồng bào mình. Chính sách chiến lợi phẩm còn nhiều đơn vị 

làm chưa đúng, sử dụng còn bừa bãi không công bằng, dân 

chủ, để cho bộ đội thắc mắc, tị nạnh, ảnh hưởng xấu đến 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 36-38.  
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đoàn kết. 

3- Làm việc còn nhiều tính chất quan liêu, đại khái, kế 

hoạch sơ suất, chủ quan khinh địch vì đánh thắng nhiều, 

những cái ấy sẽ đưa đến thất bại. Địch bại cũng vì chủ quan, 

quan liêu. 

… 

Còn việc nữa Bác dặn: 

Các chú về phải nhớ cất nhắc các đội viên và cán bộ lâu 

năm. Có chiến sĩ 5,6 năm không được cất nhắc. 

… 

 

Nói ngày 29-1-1953. In trong 
sách  
Hồ Chủ tịch với các lực 
lượng vũ trang nhân dân, 
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1962, tr.142-144. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TRONG BUỔI KHAI MẠC LỚP 

CHỈNH HUẤN CÁN BỘ ĐẢNG, DÂN, CHÍNH Ở CƠ 

QUAN TRUNG ƯƠNG1 

… 

Nếu Đảng đã thập toàn thập mỹ thì tại sao lại phải 

chỉnh? Là vì có số đông đảng viên gương mẫu, tận tâm tận 

lực phục vụ cách mạng, nhân dân, giai cấp, nhưng còn một 

số, không phải là ít, không làm đúng chính sách của Đảng, 

của Chính phủ, không đi đúng đường lối của nhân dân, còn 

tếu. 

Những đảng viên ấy chưa thực đúng đắn cho nên phải 

chỉnh. 

Lúc Đảng Lao động Việt Nam ra đời có tuyên bố trước 

nhân dân, trước thế giới, tuyên bố thế nào? 

"Đảng Lao động Việt Nam gồm có những công nhân, 

nông dân, lao động trí óc yêu nước nhất, hy sinh nhất, gồm 

những người phụng sự nhân dân lao động, chí công vô tư, 

gương mẫu trong công tác kháng chiến và kiến quốc". 

Nhưng các cô, các chú cán bộ, đảng viên thử hỏi mình 

xem đã làm đúng với lời Đảng đã tuyên bố trước nhân dân, 

trước thế giới chưa? Chưa đúng! 

Chỉ lấy một điều mà nói: Trong Điều lệ Đảng có nói: 

đảng viên chẳng những phải giữ kỷ luật sắt, kỷ luật tự giác 

của Đảng mà còn phải gìn giữ kỷ luật chính quyền, của cơ 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 50-61.  
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quan, đoàn thể cách mạng, của nhân dân. 

Sự thực nhiều đảng viên, cán bộ chẳng làm đúng như 

thế, đã không giữ đúng kỷ luật của chính quyền, cơ quan 

đoàn thể, nhân dân. Thậm chí có khi phớt cả thủ trưởng, bộ 

trưởng, đi không xin phép, về không báo cáo, tưởng là đảng 

viên thì muốn làm trời làm đất gì thì làm. 

Các đảng viên, cán bộ đó không biết kỷ luật của chính 

quyền, của đoàn thể, nhân dân và Đảng cũng là một. 

Còn đảng viên, cán bộ không biết giữ đoàn kết giữa 

trong và ngoài Đảng thành ra làm chia rẽ... 

Bây giờ nói chung cho anh em ngoài Đảng cũng như 

trong Đảng. Tục ngữ có câu: Thương con cho roi cho vọt, 

ghét con cho ngọt cho ngào. Ở đây tôi nói thật hết, nói như 

rìu chém đá, rạ (dao rựa) chém đất. Có khuyết điểm là nói 

kỳ hết. 

Các cán bộ trong Đảng có cái tếu nhất là phớt kỷ luật 

của đoàn thể, cơ quan, không đoàn kết giữa trong ngoài. Đó 

là khuyết điểm nhất. Do đấy sinh nhiều khuyết điểm khác. 

Làm như vậy tức là không đúng kỷ luật của Đảng, không 

đúng chính sách, Tuyên ngôn của Đảng. 

Còn anh em ngoài Đảng thế nào? Anh em đó đã trông 

Đảng, nhìn Đảng qua những cán bộ, đảng viên ấy. Rồi 

tưởng Đảng thiên tư, thiên lệch. 

Các sự hiểu lầm ấy, Đảng phải phụ trách một phần, là 

vì sự giáo dục đảng viên như vậy chưa đầy đủ, sự kiểm 

soát chưa đầy đủ. 

Còn anh em ngoài Đảng nghi ngờ Đảng thì có một phần. 

Khuyết điểm là: thấy cây nhưng không thấy rừng. Thấy 

đảng viên như vậy thì tưởng Đảng cũng như vậy. 

Anh em ngoài Đảng cho Đảng là thiên tư, thiên vị. 

Có không? Có. Nhưng cái "thiên" không phải như anh 

em ngoài Đảng đã tưởng. Cái "thiên" ở đấy là: 

Thí dụ: Hai anh A là người trong Đảng và B là người 
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ngoài Đảng, hai người cũng làm một cơ quan ấy, cũng có 

thành tích như nhau thì anh A được khen thưởng thấp hơn 

anh B. 

Trái lại hai anh A, B cũng có khuyết điểm, cũng một 

khuyết điểm ấy thì anh A phải bị phê bình hay xử trí nặng 

hơn anh B. 

Một thí dụ nữa: Trong việc chỉnh huấn, tất cả các đảng 

viên đều phải đến chỉnh huấn, còn các anh em ngoài nếu tự 

nguyện tự giác tham gia thì Đảng rất hoan nghênh, không 

bắt buộc ai. 

Rồi đây trong chỉnh huấn phải có kiểm thảo. Tất cả các 

đảng viên bắt buộc phải đào cho đến tận gốc tận rễ những 

sai lầm; không như thế là không được. 

Còn các anh em ngoài, tôi mong rằng anh em tiến hành 

tự phê bình và phê bình, nói cho hết sai lầm, Đảng rất hoan 

nghênh lòng tự nguyện tự giác đó. 

Đảng không có bao bọc đâu! Nghĩ như thế là không 

phải. Tuyên ngôn đã nói: Đảng là của công nhân, nông dân, 

lao động trí óc. Như vậy, Đảng không phải là nhóm để tranh 

địa vị, tranh tước lộc. 

Nhưng cũng do những hành động, thái độ của đảng viên, 

cán bộ trong cơ quan, đoàn thể làm anh em cán bộ ngoài 

Đảng, nhất là ở cơ quan chính quyền mà đa số là trí thức, có 

một thành kiến không đúng tưởng Đảng và Chính phủ 

không trọng trí thức. 

Mà chính anh em cán bộ cũng có cảm tưởng như vậy. Sự 

thực không phải như thế. 

Chính là những đảng cách mạng lại càng trọng trí thức: 

vì muốn phát triển văn hoá thì phải cần thầy giáo, muốn 

phát triển sức khoẻ của nhân dân thì phải cần thầy thuốc, 

muốn phát triển kỹ nghệ phải cần các kỹ sư, v.v.. 

Tóm lại cách mạng rất cần trí thức và chính ra chỉ có 

cách mạng mới biết trọng trí thức. 
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Nhưng trọng trí thức như thế nào? Không phải tất cả 

đều là trọng. 

Trí thức đáng trọng là trí thức hết lòng phục vụ cách 

mạng, phục vụ nhân dân. 

… 

Vậy vì sao Đảng và Chính phủ ta lại trọng trí thức? 

1- Vì Đảng và Chính phủ muốn xây dựng nước dân chủ 

nhân dân, như phát triển văn hoá, giữ gìn sức khoẻ cho nhân 

dân, xây dựng kỹ nghệ. 

2- Trí thức nước ta cũng như trí thức tại các nước thuộc 

địa, bán thuộc địa hay các dân tộc bị áp bức, khác với trí 

thức các nước tư bản đế quốc. 

… 

Vì vậy trí thức Việt Nam có đầu óc dân tộc và đầu óc cách 

mạng. 

Vì cũng có đầu óc dân tộc và vì có học thức nên xem 

được sách, biết được dân chủ, biết được lịch sử cách mạng, 

nhất là lịch sử cách mạng Pháp, nên dễ hấp thụ được tinh thần 

cách mạng. 

Trí thức Việt Nam khác với trí thức tư bản đế quốc như 

vậy. Cũng vì vậy lúc đã hiểu biết, trí thức ta dễ theo cách 

mạng, và vì vậy Đảng cách mạng phải dìu dắt, giúp đỡ trí 

thức của ta dựa vào phe cách mạng, phe công nông. 

Trong mấy năm kháng chiến, một bộ phận lớn trí thức 

Việt Nam đã chịu khó chịu khổ đi với kháng chiến, phục vụ 

cho kháng chiến. 

Thế là trí thức của ta, trí thức Việt Nam có ưu điểm đấy. 

Nhưng không phải như vậy là trí thức của ta mà nói 

chung là giai cấp tiểu tư sản Việt Nam không có khuyết 

điểm. 

Trí thức ta có khuyết điểm nhiều chứ không phải là ít mà 

khuyết điểm cũng là do nền giáo dục nhồi sọ, chia rẽ, nô lệ 
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của đế quốc phong kiến làm cho anh chị em trí thức có khuyết 

điểm ấy. 

Khuyết điểm ấy là gì? 

Cá nhân chủ nghĩa: Cái gì cũng chỉ biết có mình và gia 

đình mình chứ ít khi nghĩ đến cái gia đình lớn là dân tộc, cái 

mình lớn hơn là phải hoà vào với dân tộc. 

Do khuyết điểm này nên sinh ra khuyết điểm khác. 

Khuyết điểm khác là gì? 

Tính không kiên quyết: Làm việc gì cũng thiếu kiên 

quyết. Lúc vui, hứng lên thì làm. Nếu gặp trở ngại hay thất 

bại là thụt lùi. Vì không kiên quyết nên dễ lung lay. 

Thái độ chờ đợi bàng quan: Một thái độ gọi là ngoài giai 

cấp. Tức là cho mình là trí thức thì không đứng ở phe nào. 

Cho rằng phe nào cũng có cái hay cái dở. Cách mạng cũng 

có cái hay, đế quốc cũng có cái hay. Công nhân thì mộc mạc 

nhưng thô tục, đế quốc có cái "lịch sự, văn minh". 

… 

Tính bảo thủ: Tức là không có sáng kiến. Trước thế nào 

là sau cứ làm thế. Không có chịu nghĩ ra cái mới. Nghĩ đến 

cái mới là ngại, không muốn tiến bộ. 

Xã hội bây giờ ngày một phát triển. Tư tưởng hành động 

cũng phát triển. Nếu cứ giữ lấy cái kẹp giấy cũ không thay 

đổi là không đi đến đâu cả. 

Óc làm thuê: Đầu óc: "ăn cơm chúa múa tối ngày". 

Không có đầu óc: cho mình cũng là một người quốc dân thì 

lợi ích của quốc dân mình phải chịu một phần, phải gánh 

một phần. Nước nhà có tiến bộ phải gánh vác một phần, 

phải đưa dân tộc nước nhà tiến bộ lên. 

Thái độ như trên là thái độ làm sao để không ai chê trách 

mình là được, là không thấy mình cũng là một bộ phận của 

người chủ của nước nhà. 

Cũng từ gốc cá nhân chủ nghĩa nên có: 
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Địa vị: Không căn cứ vào công việc của mình, vào năng 

lực của mình mà cứ so sánh anh này là trưởng phòng, chủ 

nhiệm, anh kia là phó phòng, phó chủ nhiệm. 

Nói tóm lại: 

Những bệnh trên đây là bệnh chung của giai cấp tiểu tư 

sản và anh chị em trí thức bị văn hoá nhồi sọ của thực dân 

để lại. 

Bất kỳ anh chị em đảng viên hay không đảng viên là đều có 

cả. 

Vì có khuyết điểm ấy nên nó ngăn trở mình không có 

được một chí khí cao thượng, một nhận thức mình là một bộ 

phận làm chủ của nước nhà. 

Tới nay tất cả các đảng viên và không đảng viên mà đại 

đa số là trí thức, là tiểu tư sản, tự xét mình lại xem với 

những khuyết điểm ấy. 

Vì Đảng và Chính phủ biết là kháng chiến và kiến quốc 

thì phải cần trong mọi ngành: kinh tế tài chính, quân sự, văn 

hoá có những người trí thức để giúp vào mới thành. 

Do vậy Đảng và Chính phủ rất chú ý đến việc giúp đỡ 

anh em trí thức cũ tiến bộ, cải tạo tư tưởng, đồng thời đào 

tạo ra trí thức mới từ lớp công nhân, nông dân ra. 

Trí thức không có bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi. 

Nhưng mà việc cải tạo, việc giáo hoá trí thức (bất kỳ là đảng 

viên hay không đảng viên) của Đảng còn rất ít nên ảnh 

hưởng sự giáo dục đế quốc còn sâu, sâu lắm. 

Các cô các chú cần nhận rõ việc cải tạo đấy là phải tự 

nguyện tự giác, mình muốn giúp đỡ kháng chiến, kiến quốc 

thì phải tự nguyện cải tạo. 

Đồng thời phải biết là việc cải tạo không dễ đâu! Đó là 

một cuộc cách mạng trong người; nó lâu dài và gian khổ. 

Ai không hiểu như thế là sai lầm. 

Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng 



 224 

gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, 

trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó khăn, đau xót. 

Không phải là việc dễ, vì vậy phải có quyết tâm tranh 

đấu mới được. 

Một thí dụ: Anh em trí thức không quen lao động. Bây 

giờ ra làm công tác lao động, cuốc đất người sẽ mệt mỏi, sẽ 

ngại. Việc đó cũng cần phải quyết tâm và bền chí. Người 

mệt mỏi, hôm sau muốn ngủ thêm một giờ nữa. 

Đấy là một việc cần tranh đấu! Và không phải là dễ đâu. 

Còn nói về tinh thần, thái độ, thói quen, thì càng khó nữa. 

Như vậy thật là một cuộc tranh đấu trường kỳ, gian khổ, 

phải có quyết tâm mới được. 

Vậy nhiệm vụ của Đảng, của Chính phủ, nhất là các 

đảng viên, cán bộ trong Đảng cũng như ngoài Đảng, phải 

giúp đỡ nhau cùng tranh đấu, cùng cải tạo. 

Việc cải tạo đi đến đâu? 

Cái gì cũng phải có từng bước, có mục đích. Nó đi đến 

mục đích: trí thức lao động hoá, công nông hoá. 

Đảng có 2 chính sách: 

- Công nông trí thức hoá. 

- Trí thức công nông hoá tức là anh em trí thức cũng biết 

trọng lao động, cũng biết làm lao động, hợp thành một khối 

với công nông, nâng cao trình độ công nông về văn hoá lý 

luận. 

Đấy mới là thật thà đoàn kết. 

… 

Vì vậy cho nên trong các cuộc chỉnh huấn, Đảng rất 

hoan nghênh anh chị em ngoài Đảng, nhưng không bắt buộc 

ai, tự nguyện tự giác học tập, kiểm thảo để đi đến mục đích 

công nông trí thức kết thành một khối cùng nhau tiến bộ. 

Trước hết là phải cải tạo tư tưởng. Vì có cải tạo tư tưởng 

thì sau đó anh chị em trí thức mới phát triển được hết sáng 
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kiến, tinh thần trách nhiệm, ý thức lao động và trau dồi cho 

mình ý thức mình cũng là một bộ phận trong chủ nhân của 

dân tộc, của kháng chiến, của kiến quốc. 

… 

Một điểm nữa: 

Gần đây Đảng có thể công khai triệt để. Trừ một số việc 

thật là trong Đảng không đưa ra ngoài. Còn phần nhiều việc 

mà hầu hết các cán bộ khi khai hội sẽ mời anh em ngoài 

tham gia, phát biểu, phê bình, như vậy làm cho ngoài Đảng 

càng gần gũi Đảng và đó cũng là mong muốn của Đảng. 

Làm như vậy thì: 

- Một mặt trong có Đảng kiểm tra đôn đốc. 

- Một mặt có anh em ngoài kiểm tra đôn đốc. 

Như thế đảng viên và cán bộ ngoài Đảng cùng được giáo 

dục. 

Nếu đảng viên không gương mẫu, người ngoài Đảng có 

thể nói là không xứng đáng. Hoặc anh em ngoài gương mẫu 

thì có thể đề nghị Đảng công nhận là đảng viên. 

Đảng sẽ thành một Đảng của nhân dân quần chúng thực 

sự. Như thế thì khuyết điểm mới sửa chữa được, ưu điểm sẽ 

phát huy được. 

Những phần tử đầu cơ vào Đảng có sự đôn đốc kiểm tra 

của Đảng và nhân dân, sẽ bị lật ra và Đảng sẽ thành trong 

sạch, kiểu mẫu, thành tâm thành ý phụng sự nhân dân, cách 

mạng và tất cả các đảng viên mới thành người kiểu mẫu, 

đoàn kết giúp đỡ được anh em ngoài Đảng. 

Đảng sẽ đi đến bước đó không xa nữa. 

Như ở đây, lớp chỉnh huấn này là bước đầu đi đến đấy. 

Các cô các chú trong ngoài Đảng nghiên cứu thấy, nhận xét 

thấy rồi tự nhận xét phê bình, đó cũng là bước đầu đó. 

Vậy đảng viên bắt buộc, lúc kiểm thảo, phê bình, tự phê 

bình phải thật thành khẩn, đào đến tận gốc rễ ưu khuyết 
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điểm, phải nói cho hết. 

Và các anh em ngoài Đảng: 

Có gì phải nói hết. 

Có hoài nghi gì Đảng phải nói hết. 

Đối với đảng viên cùng cơ quan có gì phải nói hết. 

Đấy không phải là nói xấu mà là giúp cho Đảng sửa 

chữa. 

Rất hoan nghênh và mong các cô, các chú làm được. 

Nói thì đứng về tinh thần đoàn kết thân ái, cố nhiên 

không phải là nói chua nói chát, nói cạnh nói khoé. 

Làm như vậy là giúp cho Đảng tiến bộ. 

Sau cùng, hiện nay ta đang kháng chiến, bị thiếu thốn, 

chiến sĩ ngoài mặt trận phải chịu cực chịu khổ. 

Nhưng Đảng cố gắng tập trung anh chị em đến đây, vậy 

phải thi đua, thái độ phải thành thực cầu tiến bộ, cần phải 

đoàn kết. Lúc kết thúc lớp học phải thành một người mới, tiến 

bộ nhiều. 

Tức là mỗi người thi đua học tập, tiến bộ, kiểm thảo cho 

kết quả. Học xong trở về cơ quan giúp đỡ anh em nhờ đó 

mà tiến bộ để giúp cho công việc kháng chiến, giúp cho 

công việc kiến quốc. 

… 

 

Nói ngày 6-2-1953. Tài liệu 
lưu tại Viện Lịch sử Đảng. 
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BÀI NÓI TẠI LỚP CHỈNH ĐẢNG TRUNG ƯƠNG 

KHOÁ 21 

Thế giới có mâu thuẫn, có hai phe. 

Trong nước có mâu thuẫn, có hai phe. 

Trong mình cũng có mâu thuẫn, có hai phe. 

Cái đó rất dễ hiểu. 

Trong mình có hai phe: một phe thiện và một phe ác. 

Hai phe cùng đấu tranh với nhau. 

Nếu đấu tranh để phe thiện thắng thì phe ác phải bại. 

Nếu không đấu tranh mà để cho phe thiện bại, thì là 

hỏng. 

Cải tạo thế giới là việc to, phải trường kỳ gian khổ. 

Kháng chiến để cải tạo nước nhà cũng phải trường kỳ và 

gian khổ. Muốn cải tạo mình, cũng phải trường kỳ và gian 

khổ, chứ không phải là dễ đâu. 

Nếu chính mình tham ô bảo người ta liêm khiết có được 

không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng, trong 

sạch thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được. 

Ai cũng thấy siêng năng, trong sạch là tốt. Điều đó 

không ai chối cãi được. Thế mà vì sao vẫn không làm hay 

không làm được? Chẳng những không làm được mà còn làm 

trái lại? Đó là vì cái tâm mình không chính. 

Phải thấy kẻ địch trong mình ta nó mạnh lắm. Đế quốc 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 98-102.  
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bên ngoài có thể dùng súng dùng đạn để đánh được. Kẻ địch 

trong người không thể dùng lựu đạn mà ném vào được; nó 

vô hình, vô ảnh, không dàn ra thành trận, luôn luôn lẩn lút 

trong mình ta. Nó khó thấy, khó biết, nên khó tránh. Nhưng 

đã biết việc phải thì kiên quyết làm. 

Làm không phải chuyện dễ. Nó khó như trèo núi, rất gay 

go và có khi nguy hiểm là đằng khác. 

Như hồi trước, làm cách mạng mất đầu là thường. 

Nhưng biết là phải thì làm. Mình bị hy sinh thì người 

khác sẽ làm. Người khác bị hy sinh thì người khác nữa lại 

làm. 

Kiên quyết làm. Chính tâm là như vậy. 

... 

Bây giờ trở lại phe thiện, phe ác trong mình. Thí dụ: Phe 

thiện làm cho mình cực khổ, gay go, nguy hiểm như trèo 

núi; còn phe ác thì nó như đưa mình xuống núi một cách êm 

dịu, nhưng cái xuống đó là xuống hố. 

Vì vậy phải đấu tranh. 

Nếu để phe ác thắng thì gây ra chứng bệnh nói chung là 

cá nhân chủ nghĩa. Từ đó gây ra nhiều bệnh khác. 

Vì cá nhân chủ nghĩa nên đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích 

chung, rồi sinh ra vô kỷ luật, vô tổ chức, tham địa vị, tham 

danh vọng, bè phái, tham ô, lãng phí, quan liêu, v.v.. 

Phải đấu tranh để anh thiện thắng. Nếu anh thiện trong 

mình thắng thì phe thiện trong nước, ngoài nước sẽ mạnh. 

Làm sao để cho anh thiện thắng? 

Phải học tập, học tập trong việc làm hằng ngày, trong 

việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp. 

Phải nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và áp dụng vào 

công tác hằng ngày. 

Phải học hỏi quần chúng. 

Có người cho là "dân ngu khu đen". Thế là tầm bậy. Dân 
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rất thông minh. Quần chúng kinh nghiệm, sáng kiến rất 

nhiều. Chỉ cần mình có biết học hay biết lợi dụng mà thôi. 

Một cái giúp cho mình nữa là phê bình và tự phê bình. 

... 

Tóm lại, có hai con đường ở thế giới, ở trong nước và ở 

trong mình. 

Theo con đường ác thì dễ dàng, nhưng lăn xuống hố. 

Theo con đường thiện thì khó nhọc, nhưng vẻ vang. 

Quyết tâm là làm được. 

Cái gì khó bằng làm cách mạng, bằng đánh Tây, bằng 

cải tạo xã hội? Thế mà ta làm được. 

Cán bộ có quyết tâm thì cải tạo được mình, được nước 

nhà, được xã hội. 

Cái bí quyết thành công là có quyết tâm. 

… 

 

Nói vào tháng 3-1953. In 
trong sách Phát huy tinh thần 
cầu học, cầu tiến bộ, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1960, tr.21-25. 



 230 

BÀI NÓI CHUYỆN Ở LỚP CHỈNH ĐẢNG TRUNG 

ƯƠNG KHOÁ 31 

… 

Thế giới có hai phe, trong nước có hai phe có mâu thuẫn, 

mỗi người chúng ta cũng có hai phe có mâu thuẫn. Một phe 

thiện và một phe ác. 

Thiện là gì? Là làm đúng chính sách của Đảng, phục vụ 

quyền lợi đại đa số nhân dân (công nông), thực hành cần kiệm 

liêm chính, chí công vô tư, để lợi ích cách mạng, nhân dân lên 

trên hết, trước hết; trái lại là cái ác. Hai cái đó luôn tranh đấu 

nhau. 

Không ít cán bộ, đảng viên phạm tham ô, lãng phí, quan 

liêu; đó là phe ác nó thắng phe thiện. Nếu mỗi cán bộ, đảng 

viên theo đúng chính sách của Đảng, chí công vô tư, thực 

hành cần kiệm liêm chính - có nhiều cán bộ trực tiếp viết thư 

cho Bác hứa không có tham ô, thực hiện đúng lời hứa đó và 

tự chỉnh huấn, rửa sạch được cái bệnh ấy - là phe dân chủ hoà 

bình trong người các chú thắng lợi. Nếu không là phe ác 

thắng trong người các chú. 

Khổng Tử nói: "Mình phải chính tâm tu thân" nghĩa là 

việc gì cũng phải làm kiểu mẫu; có thế mới "trị quốc bình 

thiên hạ" được. Trị quốc bình thiên hạ đây tức là ta kháng 

chiến đánh Pháp, kiến quốc xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 109-114.  
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vệ hoà bình thế giới. Muốn cải tạo xã hội thì lòng mình phải 

cải tạo. Nếu lòng mình không cải tạo thì đừng nói đến cải 

tạo xã hội. Lòng mình còn tham ô, lãng phí, muốn cải tạo xã 

hội làm sao được. 

Các cô các chú đều là đảng viên, cán bộ tham gia gánh 

vác nhiệm vụ cải tạo xã hội, làm cho nước nhà tốt đẹp hơn. 

Đó là một việc trường kỳ gian khổ. Muốn làm được thì tự 

mình phải cải tạo mình trước, sửa chữa khuyết điểm, phát 

triển ưu điểm, thật thà kiểm thảo, nhờ anh em quần chúng 

phê bình. Tất cả chúng ta đều sinh trưởng trong xã hội cũ 

dưới sự thống trị của đế quốc phong kiến. Mọi người chúng 

ta dù muốn hay không muốn đều bị thói xấu của đế quốc 

phong kiến truyền vào người. Vì vậy ai cũng có khuyết 

điểm, không nhiều thì ít. Song mình có Đảng, có chủ nghĩa 

Mác-Lênin, có Đảng bạn giúp, biết cách dùng phê bình, tự 

phê bình để tiến bộ. Chỉ cần có quyết tâm sửa chữa khuyết 

điểm, cải tạo mình, cải tạo xã hội thì nhất định làm được. 

 

Nói ngày 10-4-1953. Tài liệu 
lưu tại Bảo tàng Cách mạng 
Việt Nam. 
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CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU...1 

Từ ngày Đảng và Chính phủ mở phong trào chống bệnh 

quan liêu, tham ô, lãng phí bằng cách giáo dục, tự phê bình 

và phê bình, quần chúng đã biết phê bình, báo chí đã đăng 

những lời phê bình của quần chúng. Đó là một tiến bộ. 

Nhưng báo chí đăng rồi mà không kiểm tra, những cán bộ 

và những cơ quan bị phê bình thì cứ im lặng. Đó là một 

khuyết điểm cần sửa chữa. 

- Các báo chí thì cần nêu những việc kiểu mẫu, phân 

tách rõ ràng, làm cho mọi người nhận rõ: quan liêu, tham ô, 

lãng phí là tội ác. Và do đó mà khuyến khích quần chúng, 

mở rộng phong trào phê bình từ dưới lên trên. 

Khi nhận được thư phê bình của quần chúng, thì không 

nên vội đăng, mà phải lựa chọn, điều tra. Khi phải trái đã rõ 

ràng, mới đăng lên báo. Như vậy, phê bình mới có kết quả 

thiết thực. 

Phải làm cho quần chúng hăng hái phê bình, nhưng 

đồng thời phải lãnh đạo việc phê bình của quần chúng. 

Như vậy, thì mối liên hệ giữa báo chí với quần chúng càng 

thêm chặt chẽ; và việc quần chúng và báo chí giúp giáo dục 

cán bộ cũng có kết quả thêm. 

- Các cơ quan và các cán bộ lãnh đạo thì cần liên hệ 

những việc kiểu mẫu ấy với công tác của ngành mình và do 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 139-140.  
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đó mà mở rộng phong trào phê bình từ trên xuống dưới. 

Không nên vì việc phê bình ấy không quan hệ trực tiếp với 

ngành mình mà không nghiên cứu. Cũng không nên tách rời 

việc phê bình với công tác hàng ngày. 

Trong việc "3 chống", các báo chí cũng như các cơ quan, 

cần nhằm vào cải tạo tư tưởng. Quan liêu, tham ô, lãng phí 

cũng như mọi khuyết điểm khác, nguồn gốc là vì tư tưởng 

không đúng. Tư tưởng trong sạch, lập trường vững, hết lòng 

hết sức phụng sự nhân dân thì tránh được nhiều khuyết 

điểm. 

- Những người bị phê bình (cán bộ hoặc cơ quan), thì 

phải thật thà tự kiểm thảo trước quần chúng (đăng lên báo), 

phải quyết tâm sửa đổi. Đè nén phê bình, hoặc phớt phê 

bình, cũng là tội lỗi. 

Mở rộng dân chủ phê bình trong cơ quan và ngoài quần 

chúng, từ trên xuống và từ dưới lên. "Trên đe dưới búa" của 

phê bình, thì nhất định tẩy được bệnh quan liêu, tham ô, 

lãng phí. 

Khéo lãnh đạo, thì đó là một cách rất hay để cải tạo tư 

tưởng cán bộ, để xây dựng đạo đức trong sạch, để đẩy mạnh 

công việc kháng chiến và kiến quốc. 

 

C.B. 

 

Báo Nhân dân, số 116, từ 
ngày 6 đến 10-6-1953. 
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BÀI NÓI TẠI BUỔI BẾ MẠC LỚP CHỈNH HUẤN  

CÁN BỘ ĐẢNG, DÂN, CHÍNH CÁC CƠ QUAN 

TRUNG ƯƠNG1 

… 

- Nhờ chỉnh huấn mọi người hiểu muốn làm người cán 

bộ hoàn toàn thì cán bộ chuyên môn phải hiểu chính trị, 

cán bộ chính trị phải hiểu chuyên môn. Nếu chỉ hiểu một 

bên là cán bộ què...  

Muốn đánh thắng chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù trên thế 

giới, muốn đánh thắng thực dân và phong kiến địa chủ là 

kẻ thù trong nước thì trước hết phải đánh thắng lòng tà là 

kẻ thù trong mình. Phải "chính tâm tu thân" mới có thể "trị 

quốc bình thiên hạ"...  

- Mọi người nhận rõ lợi ích chung của dân tộc phát 

triển và củng cố thì lợi ích riêng của cá nhân mới có thể 

phát triển và củng cố. Cho nên lợi ích cá nhân ắt phải phục 

tùng lợi ích của dân tộc, chứ quyết không thể đặt lợi ích cá 

nhân trên lợi ích dân tộc...  

Tư tưởng phải đúng đắn, tức là phải chống tư tưởng 

phong kiến địa chủ và những tư tưởng trái với cách mạng, 

trái với sự tiến bộ của xã hội...  

Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Học trong sách báo, 

học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. 

Học tập để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Muốn 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 142-145.  
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đạt mục đích ấy thì phải thực hiện dân chủ tự phê bình, phê 

bình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ở các cơ quan và ở 

trước quần chúng. Cán bộ lãnh đạo cần phải làm gương mẫu 

thực hiện dân chủ phê bình và tự phê bình. Các cán bộ bất kỳ 

cấp nào cao hay thấp có quyền và có nghĩa vụ đòi hỏi thực 

hiện dân chủ. Chi bộ và công đoàn phải phụ trách tổ chức và 

hướng dẫn học tập thực hiện dân chủ phê bình, tự phê bình, 

giúp đỡ cho mọi người tiến bộ. 

... Cán bộ có nhiều khuyết điểm, điều đó không có gì lạ. 

Nếu cán bộ hoàn toàn không có khuyết điểm mới là điều lạ. 

Vì sao? Vì đã lâu, chúng ta sinh trưởng dưới chế độ nô lệ của 

thực dân và phong kiến, bị văn hoá giáo dục thực dân phong 

kiến thấm vào đã sâu. Nó đã làm cho nhiều người tê mê quên 

cả nhân dân, quên cả Tổ quốc. Nó đã làm cho những bệnh 

thối nát hủ bại (như chủ nghĩa cá nhân, tự tư tự lợi, tham ô 

lãng phí...) ăn sâu vào con người như những bệnh kinh niên. 

Vì vậy cán bộ ta trong xã hội ấy mà ra nên không khỏi nhiều 

hay ít có thói xấu ấy. 

Từ Cách mạng Tháng Tám thành công, chúng ta mới 

thoát khỏi vòng tối tăm bước lên đường sáng sủa. Nhưng, từ 

chỗ tối bước sang chỗ sáng không khỏi có người hoa mắt, 

choáng váng. Từ địa vị nô lệ bước lên địa vị chủ nhân 

không khỏi có người chưa quen gánh vác, chưa hiểu mình là 

người chủ gánh vác trách nhiệm, thiếu lòng tự tin. Vả lại 

cho đến nay sự giáo dục của Đảng và Chính phủ còn nhiều 

thiếu sót. Vì những lẽ đó mà cán bộ còn mắc nhiều khuyết 

điểm. 

... 

Chúng ta sống trong một thời đại mà cán bộ đã có vinh 

dự là một bộ phận của nhân dân làm chủ nước nhà, lại có 

vinh dự là đày tớ của nhân dân. Đó là một vinh dự vô cùng 

cao quý. Chúng ta sống trong một thời đại mà cán bộ được 
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Đảng, Chính phủ và nhân dân rèn luyện, tin cậy và yêu mến 

như vốn liếng quý nhất của nước nhà, khác hẳn với bọn thực 

dân và phong kiến khinh rẻ cán bộ, coi cán bộ như những 

người làm thuê. Chúng ta sống trong một thời đại mà chủ 

nghĩa Mác - Lênin soi sáng và dạy dỗ mọi người, mọi cán 

bộ trở nên những chiến sĩ cách mạng chân chính.  

Chúng ta sống trong thời đại vẻ vang thì phải sống cho 

xứng đáng. 

Trước kia, dù cán bộ đã phạm nhiều khuyết điểm, nay đã 

được chỉnh huấn, ai có quyết tâm thì nhất định sửa chữa 

được, nhất định có thể cởi lốt con người cũ để trở nên con 

người mới, với lập trường tư tưởng và tác phong mới.  

Các cô, các chú đã học là cốt để hành. Từ nay cán bộ ta 

phải ghi nhớ và phải quyết tâm thực hành những điều đã học 

trong lớp chỉnh huấn, tức là: 

- Đoàn kết nội bộ trong cơ quan, giữ gìn kỷ luật cách 

mạng. 

- Giữ vững lập trường, dùi mài tư tưởng. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết vượt mọi khó 

khăn. 

- Toàn tâm toàn lực phụng sự nhân dân, phụng sự kháng 

chiến. 

- Luôn luôn thật thà tự phê bình và phê bình, luôn luôn 

học tập để tiến bộ. 

- Gây phong trào chống quan liêu, lãng phí, tham ô. 

… 

 

Nói ngày 9-6-1953. Tài liệu 
lưu tại Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia I. 



 237 

BÀI NÓI CHUYỆN Ở LỚP CHỈNH HUẤN CÁN BỘ 

TRÍ THỨC1 

… 

Tôi nghe nói buổi chiều vừa khai hội phê bình cho đảng 

viên. Tóm tắt những sai lầm của đảng viên là xa cán bộ 

ngoài Đảng; khi nói chuyện, bàn bạc thì ra mặt làm thầy; 

việc không biết lại giấu dốt; đối đãi với anh em thì khách 

sáo, không chân thành thật thà. 

Theo tôi, một số cán bộ, đảng viên ở cơ quan và địa 

phương nhận những lời phê bình ấy, là đúng. 

Thứ nhất, tôi thay mặt Đảng cảm ơn các cụ, các anh chị 

em đã phê bình. Trong Tuyên ngôn của Đảng có yêu cầu 

nhân dân và các Đảng bạn phê bình cho Đảng. 

Thứ hai, anh em trong Đảng thì phải nhận xét, tự kiểm 

thảo phê bình; xem lại những điều anh em đã phê bình để 

sửa đổi, vì khuyết điểm ấy không đúng với sự giáo dục của 

Đảng. Đảng giáo dục đảng viên phải gần gũi nhân dân, cán 

bộ ngoài Đảng; phải thật thà, không lên mặt, biết sao nói 

vậy; không biết, phải học hỏi quần chúng nhân dân, không 

giấu dốt. Đối với mọi người, phải thật thà chân thành, không 

khách sáo, ngoại giao. Làm như thế thì cán bộ trong Đảng 

và ngoài Đảng tin nhau, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để cùng 

tiến bộ. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 192-201.  
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Tôi có xem lại những câu hỏi anh em đặt ra. Đặt nhiều 

câu hỏi như thế là rất tốt. Anh chị em đến đây thảo luận, cái 

gì chưa biết, chưa thông đưa ra thảo luận, không để bụng, 

không giấu giếm, như thế rất tốt. 

Tôi có một số ý kiến sau đây, đúng hay không, anh em 

xem lại. 

1. Nói chung, đại đa số câu hỏi đặt ra đều lấy cái "tôi", 

cái cá nhân mình làm chủ thể. Thí dụ: Dân đối với tôi thế 

nào? Đảng đối với tôi thế nào? Chính phủ đối với tôi thế 

nào? Anh em cán bộ tôi tương lai thế nào? Địa vị của tôi thế 

nào? Tóm lại là lấy cái tôi, lấy cá nhân mình làm chủ thể, 

đòi quyền lợi của cá nhân mình mà không nói gì đến nghĩa 

vụ của mình. Phải nói: Tôi đối với dân phải thế nào? Đối 

với Đảng phải thế nào? Đối với Chính phủ phải thế nào? 

Nói rộng ra là chỉ đòi nhân dân phục vụ mình mà không nói 

mình phải phục vụ nhân dân thế nào? 

2. Từ cái tôi đi đến cái "ta". Nhưng cái ta bị động. Thí 

dụ: Mỹ mạnh, can thiệp vào Việt Nam, ta thế nào? Mỹ giúp 

Pháp mạnh hơn, ta thế nào? Giúp bù nhìn tổ chức quân đội 

mạnh hơn, ta thế nào? Tôi chắc là sau khi nghiên cứu kỹ, 

phải đặt ngược lại là: Ta chủ động, Mỹ đến ta cũng đánh; 

Pháp mạnh, ta cũng đánh; bù nhìn tổ chức thêm quân, ta 

cũng đánh. 

Cũng vì "tôi" và "ta" ấy, nên nhiều vấn đề không giải 

quyết được; nếu chủ động thì rất dễ giải quyết. 

Một điểm nữa. Nghe nói các ngành, các cá nhân ôn lại, 

xét lại những việc mình đã làm trong hồi Pháp thuộc, thấy 

thằng Pháp xấu xa và làm nhục mình. 

Đặc biệt anh em thấy việc nó đối đãi, giáo dục mình là 

nhục nhã hơn. Nhưng thấy thế vẫn chưa triệt để. Thấy nhục 

là một bước, phải tiến lên bước nữa: thấy tội của mình. Vì 

Pháp nhồi sọ, mua chuộc nên mình đã đối đãi với nhân dân 
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như thế nào, điều ấy anh em chị em chưa nghĩ tới. Thấy 

mình nhục đã đành, còn phải thấy tội nữa. 

Xin lỗi cụ Bùi, (có tiếng cụ Bùi: "Không dám, xin cụ cứ 

nói") ví dụ: Thời trước cụ làm thầy giáo thì không có gì là 

tham ô, lãng phí của nhân dân, vì dạy bao nhiêu giờ lĩnh bấy 

nhiêu tiền. Nay xét lại lúc đó dạy thì dạy gì, đào tạo người 

thì đào tạo cho ai? Vì "tôn sư trọng đạo", cụ ở địa vị ông 

thầy, nên được lớp trí thức trọng cụ, dân cũng trọng cụ. 

Nhưng ông thầy lúc ấy nói gì? Nói chống Tây thì nó đá đít. 

Dù muốn hay không, cũng phải nói đế quốc, phong kiến là 

tốt. Như thế là có thể có tội với nhân dân rồi. Tôi nghe đây 

có 4 đời là học trò cụ, như thế là tứ đại nô lệ. 

… 

Các cô và các chú là cán bộ kháng chiến, cách mạng. Bất 

kỳ ở địa vị nào, làm nghề gì, đều là người chủ trong những 

người chủ nước nhà (chủ đây không phải là địa chủ). Phải 

có khí khái như thế. 

Có câu "tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc", nghĩa là lo 

trước dân, vui sau dân. Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí 

tiết của người cán bộ là không sợ gì hết, không sợ kẻ địch, 

không sợ khó khăn gian khổ. Cái gì khó khăn, cực khổ, cán 

bộ phải xung phong làm trước. Muốn cho xứng đáng là 

người cán bộ cách mạng, mong các cô, các chú phải có khí 

tiết ấy. 

 

Nói vào tối 7-8-1953. In trong 
sách Phát huy tinh thần cầu 
học, cầu tiến bộ, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1960, tr.38-49. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN CÁC CƠ 

QUAN KHU I1 

… 

Vì sao phải chỉnh huấn? Mục đích chỉnh huấn là gì? 

Vì sao phải chỉnh huấn? Vì mỗi người hoặc nhiều hoặc 

ít, có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm. Vì có khuyết 

điểm nên phải chỉnh huấn để sửa chữa, cũng như người ốm 

phải chữa bệnh. Vì vậy trong chỉnh huấn các cô, các chú 

phải cố gắng học tập, đào sâu suy nghĩ. Khi kiểm thảo, có 

khuyết điểm gì phải nói hết, không sợ Đảng, Chính phủ hay 

anh em coi thường, nhưng để anh em và Đảng giúp cho sửa 

chữa. 

Người có ít khuyết điểm cũng cần sửa chữa, nếu không 

thì hoá nhiều. Người có nhiều khuyết điểm chớ có bi quan. 

Đảng và anh em giúp cho sửa chữa, thì khuyết điểm đến 

mấy cũng sửa chữa được. 

Mục đích của chỉnh huấn là gì? Ai cũng có khuyết điểm, 

ai cũng có ưu điểm. Mục đích của chỉnh huấn chỉ là để sửa 

các khuyết điểm, để các cô, các chú thành những cán bộ 

xứng đáng đối với Đảng, đối với nhân dân. Do đó, trong lúc 

học, phải cố gắng kiểm thảo, cố gắng thực thà, cố gắng sửa 

chữa. Các anh em giúp cho sửa chữa, Đảng giúp cho sửa 

chữa để xứng đáng đối với Đảng, đối với dân tộc. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 215-220.  
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… 

5. Nhiều cô, chú không an tâm công tác. Thí dụ: Chú coi 

ngựa sợ coi ngựa thì bao giờ tiến bộ, chú nấu bếp sợ nấu 

cơm thì bao giờ tiến bộ hay chú đánh máy cũng nghĩ như 

vậy, sợ đánh máy thì bao giờ tiến bộ, v.v.. Không đúng. Các 

cô, các chú phải biết: chung là cả xã hội, gần lại là cả một 

nước, hẹp lại là cả một Chính phủ, trong ấy mỗi cơ quan là 

một bộ máy. Thí dụ một cái đồng hồ, các cô, các chú thấy 

giây da đeo tay, cái trục máy, cái kính, cái kim, cái chữ và ở 

trong có bộ máy. Trong cái đồng hồ, có cái đứng, cái chạy, 

cái to, cái nhỏ, tất cả làm thành một bộ máy. Thiếu một cái 

đinh nhỏ, không thành bộ máy, bộ máy hỏng. Trong đồng 

hồ, có cái chạy, cái kim ngắn chạy lâu, cái kim dài chạy 

chóng, các chữ đứng mãi một chỗ. Các cô, các chú có thấy 

nhiệm vụ của mỗi bộ phận máy, hành động của mỗi bộ phận 

máy khác nhau không? Thí dụ đứng núi này, trông núi nọ, 

các chữ muốn chạy như kim, các kim muốn đứng một chỗ 

như chữ. Như vậy không thành bộ máy. Mỗi cơ quan cũng 

thế, ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà to nhất là Bác, 

thấp nhất là các chú nấu bếp, có phải không? Nếu Bác 

không có chú nấu ăn, Bác có làm được việc không? Nếu chú 

nấu bếp không làm tròn được nhiệm vụ, để cơm sống, cơm 

khê, canh thiu, Bác cũng không làm tròn được nhiệm vụ. 

Chú giao thông chạy thư, đáng lẽ một giờ, làm tròn nhiệm 

vụ; nhưng nghênh ngang mất mấy giờ đồng hồ mới đến nơi 

rồi lại mất mấy giờ đồng hồ mới trở về. Đáng lẽ mất hai giờ 

đồng hồ thành mất mấy giờ đồng hồ, công việc giải quyết 

chậm thành thất bại. Như vậy công việc của chú giao thông 

rất quan hệ, công việc của chú đánh máy cũng vậy. 

Như vậy, chúng ta tất cả mọi người, bất kỳ ở một chức vụ 

nào, cao hay thấp, to hay nhỏ, tất cả mọi người làm thành một 

bộ máy. Thiếu một người nào hay có một người làm không tròn 
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nhiệm vụ là hỏng cả. Trong công tác có người làm công tác 

này, người làm công tác kia nên địa vị khác nhau, nhiệm vụ 

quan trọng khác nhau. 

(Bác nói với một chị làm ở điện đài). 

Thí dụ bây giờ cô làm chủ tịch, Bác làm điện đài có 

được không? Không được. Nếu Bác không làm tròn nhiệm 

vụ, Bác có tội với Đảng, với nhân dân. Cô không làm tròn 

nhiệm vụ, cô cũng có tội. Nếu Bác không làm tròn nhiệm vụ 

mà cô làm tròn nhiệm vụ, thế là cô hơn Bác. 

Năm ngoái, một trí thức, chú Trần Đại Nghĩa giúp việc 

đắc lực cho kháng chiến được bầu làm Chiến sĩ thi đua. Một 

nông dân khác cũng được bầu làm anh hùng vì làm tròn 

nhiệm vụ, một công nhân khác cũng được bầu như vậy, vì 

làm tròn nhiệm vụ. Bất kỳ người nào, làm bất kỳ một việc gì, 

chính trị hay chuyên môn, nếu làm tròn nhiệm vụ, thì đều có 

kết quả, đều có thể thành một anh hùng của dân tộc. Trong số 

hơn trăm chiến sĩ được bầu lên, có người chỉ nấu ăn, có 

người chỉ may áo cho bộ đội. 

Tóm lại, bất kỳ làm việc gì cũng có ích cho Đảng, cho 

Chính phủ, cho dân tộc. Vậy bất kỳ làm việc gì, cố mà thi 

đua, giúp anh em thi đua đều là anh hùng của dân tộc, 

không nên nghĩ chỗ này thì tiến bộ, chỗ khác không tiến bộ. 

Bất kỳ làm việc gì cũng phải cố gắng, kiên quyết an tâm 

công tác, sẽ vẻ vang và có thể trở nên anh hùng được. 

 

Nói ngày 25-8-1953. Tài liệu 
lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng. 
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TÍCH CỰC VÀ NÓNG NẢY1 

- Tích cực là bất kỳ làm việc gì cũng vui vẻ hăng hái, có 

tinh thần phụ trách, vượt mọi khó khăn, quyết làm tròn 

nhiệm vụ. Đối với mọi việc đều điều tra cẩn thận, nghiên 

cứu rõ ràng, dựa theo hoàn cảnh thiết thực, có kế hoạch, có 

từng bước, tỉnh táo, bền bỉ, không chủ quan.  

Thế là tích cực. Mà như thế thì mọi việc đều thành công. 

- Nóng nảy là việc gì cũng chủ quan, không điều tra 

nghiên cứu kỹ lưỡng, vội vàng, muốn làm cho mau, làm ẩu. 

Thiếu kiên nhẫn, thiếu tinh thần chịu khó. 

Như người nông dân nọ: muốn lúa mau cao mau tốt bèn 

nắm lúa nhổ lên! 

Làm việc mà nóng nảy, thì nhất định thất bại. 

Nóng nảy là một thứ bệnh "tiểu tư sản". 

Tích cực là "gắn liền khí khái cách mạng với tinh thần thực 

tế". 

Chúng ta phải tránh tính nóng nảy, phải nâng cao tinh 

thần tích cực. 

Tích cực, thì sẽ thành công, 

Nóng nảy, kết quả sẽ không ra gì. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 150, từ 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 342.  
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ngày 26 đến 30-11-1953. 
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"ANH HÙNG" GIẢ VÀ ANH HÙNG THẬT1 

- Anh hùng giả là những người có độ lượng nhỏ bé, như 

cái vỏ hến, một giọt nước cũng đủ đầy tràn. Khi có chút ít 

thành tích, thì họ liền ra mặt "anh hùng". 

Họ không hiểu rằng: Có thành tích đó là nhờ lực lượng 

của quần chúng, nhờ chính sách của đoàn thể. Họ tự cao tự 

đại, xa rời quần chúng, xa rời thực tế, không cầu tiến bộ 

nữa. Tiếp đến, việc to họ không làm được, việc nhỏ họ 

không muốn làm. Rồi họ than phiền "Đại tài, tiểu dụng", 

quần chúng quên "ơn" họ, đoàn thể quên "công" họ. Họ đâm 

ra uất ức, bất mãn. Họ không biết rằng: So với thành tích 

của toàn Đảng, toàn dân, toàn giai cấp, toàn thế giới thì 

thành tích của họ khác nào một hạt cát trên bãi bể Đông. 

- Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, 

luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. 

Khi có thành tích, họ càng khiêm tốn, càng cố gắng, 

càng gần gũi quần chúng - như cây càng to thì rễ càng ăn 

sâu xuống đất. Họ không vểnh mặt lên trời. Họ không "kể 

ơn" với nhân dân, với đoàn thể. Trái lại, họ càng lo làm cho 

có thành tích hơn nữa, đặng đền ơn nhân dân và đoàn thể đã 

bồi dưỡng và giúp đỡ họ thành công. 

Tiền đồ của họ rộng thênh thang, họ tiến bộ mãi. Quần 

chúng và đoàn thể quý trọng họ mãi, tin cậy họ mãi. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 338-339.  
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Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc khắp các ngành 

các nơi, chúng ta đã có những anh hùng như vậy, và chúng ta 

cần nhiều anh hùng như vậy. Ai mà có quyết tâm phụng sự 

nhân dân, phụng sự kháng chiến, thì đều có thể trở nên anh 

hùng thật. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 149, từ 
ngày 21 đến 25-11-1953. 
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THƯ GỬI LỚP CHỈNH ĐẢNG LIÊN KHU V1 

... 

Mục đích chỉnh Đảng là để dùi mài cán bộ và đảng viên 

thành những chiến sĩ xứng đáng là người đày tớ của nhân dân. 

Vậy: 

- Lập trường giai cấp vô sản phải vững chắc. 

- Phải làm đúng chính sách của Đảng và của Chính phủ, 

và theo đúng đường lối quần chúng trong mọi việc. 

- Phải triệt để chống bệnh quan liêu, hình thức, tham ô, 

lãng phí. 

- Phải thật sự thi hành dân chủ trong Đảng và trong 

quần chúng. 

- Phải thật thà tự phê bình và phê bình, phải học tập chủ 

nghĩa Mác - Lênin và thấm nhuần chính sách của Đảng để 

luôn luôn tiến bộ. 

- Thái độ học tập phải nghiêm chỉnh, tự kiểm thảo phải 

thật thà. 

… 

 

Viết vào năm 1953. Bản thảo 
bức thư lưu tại Cục Lưu trữ 
Văn phòng Trung ương Đảng. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 380.  
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THƯỜNG THỨC CHÍNH TRỊ1 

… 

Trước kia Việt Nam ta vẫn có Nhà nước và chính phủ. 

Song đó là công cụ của đế quốc và phong kiến để áp bức 

nhân dân. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, ta lập ra chính phủ 

mới, quân đội, công an, toà án, pháp luật mới của nhân dân 

để chống kẻ địch trong và ngoài, và để giữ gìn quyền lợi của 

nhân dân. 

Nhà nước mới của ta và Nhà nước cũ, tính chất khác 

nhau. 

Tính chất của một Nhà nước là: trong nhà nước ấy, giai 

cấp nào thống trị, giai cấp nào bị thống trị. Nhà nước ấy bảo 

vệ lợi ích của giai cấp nào, đàn áp giai cấp nào. 

Nhà nước cũ nằm trong tay đế quốc và phong kiến, tính 

chất nó là đế quốc và phong kiến, là phản động. 

Nhà nước ta ngày nay là nằm trong tay nhân dân 

chống đế quốc và phong kiến. Tính chất nó là nhân dân 

dân chủ chuyên chính. 

Nhân dân là: bốn giai cấp công, nông, tiểu tư sản và tư 

sản dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của 

Đảng, các giai cấp ấy đoàn kết lại, bầu ra chính phủ của 

mình. Đối với nội bộ nhân dân thì thực hành dân chủ. Đối 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 245-296.  
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với đế quốc, phong kiến và lũ phản động, thì thực hành 

chuyên chính chống lại chúng, đàn áp chúng. 

Trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà của chúng ta, 

tất cả mọi quyền lực đều là của nhân dân, tức là của các giai 

cấp công, nông, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Bốn giai cấp 

ấy do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy công nông liên minh 

làm nền tảng, đoàn kết các giai cấp dân chủ và các dân tộc 

trong nước, để thực hành dân chủ chuyên chính. 

… 

Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, bốn giai 

cấp công, nông, tiểu tư sản và tư sản dân tộc đều là động lực 

của cách mạng. 

Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng, 

bốn giai cấp đoàn kết và tổ chức thành mặt trận thống nhất 

to lớn mạnh mẽ. Vì trong công cuộc cách mạng chống đế 

quốc, chống phong kiến, trong sự nghiệp kiến quốc, phát 

triển kinh tế, bốn giai cấp ấy đều có lợi, cho nên bốn giai 

cấp ấy cần phải đoàn kết, cần phải hợp tác, cùng nhau xây 

dựng nhân dân dân chủ chuyên chính, để đưa kháng chiến 

đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công. 

Vì sao cần phải lấy công nông liên minh làm nền tảng? 

Vì giai cấp công nông là đông nhất, hơn 9 phần 10 trong 

nhân dân. Vì trong cuộc đấu tranh cách mạng, hai giai cấp 

ấy là kiên quyết nhất. Liên minh của hai giai cấp ấy là nền 

tảng rộng rãi và chắc chắn nhất của dân chủ chuyên chính. 

Trong cuộc kháng chiến cứu nước, hai giai cấp ấy cũng 

đóng góp nhiều nhất, hy sinh to nhất, thành tích lớn nhất. 

Giai cấp công nông là lực lượng chủ chốt để giữ gìn Tổ 

quốc, xây dựng nước nhà. Vì vậy công nông liên minh là 

nền tảng tự nhiên của Mặt trận dân tộc thống nhất. 

… 
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Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm 

chủ. Nhân dân bầu ra các Hội đồng nhân dân, Uỷ ban kháng 

chiến hành chính địa phương, và Quốc hội cùng Chính phủ 

Trung ương. 

Trong các cuộc bầu cử, công dân Việt Nam từ 18 tuổi 

trở lên, không phân biệt gái trai, tôn giáo, mức tài sản, trình 

độ văn hoá, không phân biệt nòi giống đều có quyền tham 

gia. Đó là một cách rất hợp lý, để nhân dân lao động thực 

hành quyền thống trị của mình. 

… 

Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra 

đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân 

chủ. 

Các cơ quan chính quyền là thống nhất, tập trung. 

Từ Hội đồng nhân dân và Uỷ ban kháng chiến hành 

chính xã đến Quốc hội và Chính phủ Trung ương, số ít phải 

phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa 

phương phải phục tùng Trung ương. Thế là vừa dân chủ vừa 

tập trung. 

Chế độ dân chủ tập trung khiến cho toàn thể nhân dân 

(công, nông, tiểu tư sản, tư sản dân tộc) đều trở nên chủ nhân 

chân chính của nước nhà, đều đoàn kết để kháng chiến kiến 

quốc. 

… 

Dưới sự thống trị của đế quốc và phong kiến, nhân dân 

chỉ có nghĩa vụ, như nộp sưu đóng thuế, đi lính đi phu mà 

không có quyền lợi. Câu tục ngữ “dân ngu khu đen, đập đi 

hò đứng”, đã nói rõ tình trạng ấy. 

Dưới chế độ dân chủ cộng hoà, thì khác hẳn. Nhân dân 

có nghĩa vụ, đồng thời có quyền lợi. Nhân dân có quyền tự 

do tư tưởng, tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng, v.v. có quyền 

ứng cử và bầu cử. Đàn bà có mọi quyền lợi như đàn ông. 
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Các dân tộc trong nước đều có quyền lợi như nhau. 

Nhân dân được hưởng những quyền lợi ấy, cho nên mọi 

người cần phải hăng hái làm tròn nghĩa vụ của mình trong 

mọi công việc kháng chiến, cứu nước, xây dựng nước nhà. 

Nhân dân và quốc dân khác nhau. 

Nhân dân là bốn giai cấp công, nông, tiểu tư sản, tư sản dân 

tộc và những phần tử khác yêu nước. Đó là nền tảng của quốc 

dân. 

Những bọn phản động chưa đến nỗi bị xử tử, vẫn là quốc 

dân. Nhưng chúng không được ở trong địa vị nhân dân, 

không được hưởng quyền lợi như nhân dân. Chúng không 

có quyền tuyển cử, ứng cử; không có quyền tổ chức tuyên 

truyền, v.v.. Song chúng cần phải làm tròn nghĩa vụ, như 

phục tùng trật tự, tuân theo pháp luật của nhân dân. 

Đối với nhân dân, thì công cụ của nhà nước dân chủ mới 

- (Chính phủ, pháp luật, công an, quân đội, vân vân) - là để 

giữ gìn quyền lợi của nhân dân. 

Đối với bọn phản động, thì những tổ chức ấy là để bắt 

buộc chúng phải làm tròn mọi nghĩa vụ. 

… 

Có Đảng lãnh đạo, cách mạng và kháng chiến mới thắng 

lợi, kiến quốc mới thành công. Vì sao? 

Kinh nghiệm thế giới và trong nước chứng tỏ rằng: 

Những cuộc đấu tranh "tự phát" của nhân dân, thường 

không có mục đích rõ ràng, kế hoạch đầy đủ, tổ chức chắc 

chắn. Vì vậy mà lực lượng rời rạc nơi này lên thì nơi khác 

xẹp. Kết quả là thất bại. 

Muốn thắng lợi, thì cách mạng phải có một đảng lãnh 

đạo. Đảng phải làm cho quần chúng giác ngộ vì đâu mà họ 

bị áp bức bóc lột; phải dạy cho quần chúng hiểu các quy luật 

phát triển của xã hội, để họ nhận rõ vì mục đích gì mà đấu 

tranh; chỉ rõ con đường giải phóng cho quần chúng, cổ động 
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cho quần chúng kiên quyết cách mạng; làm cho quần chúng 

tin chắc cách mạng nhất định thắng lợi. 

Cách mạng là cuộc đấu tranh rất phức tạp. Muốn khỏi đi 

lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để 

nhận rõ tình hình, đường lối, và định phương châm cho 

đúng. 

Cách mạng là cuộc đấu tranh rất gian khổ. Lực lượng kẻ 

địch rất mạnh. Muốn thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức 

rất chặt chẽ; chí khí phải kiên quyết. Vì vậy, phải có Đảng 

để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật 

mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền. 

Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng 

lãnh đạo, vì: 

- Dù nhân dân đã nắm chính quyền, nhưng giai cấp đấu 

tranh trong nước và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn. 

- Vì phải xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hoá, xã hội 

cho nên Đảng vẫn phải tổ chức, lãnh đạo, giáo dục quần 

chúng, để đưa nhân dân lao động đến thắng lợi hoàn toàn. 

… 

Để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân kháng chiến và 

kiến quốc, Đảng phải thật mạnh mẽ, trong sạch, sáng suốt, 

thống nhất. 

Nền tảng tổ chức của Đảng tóm tắt gồm 6 điều: 

1- Đảng là bộ đội tiền tiến của nhân dân lao động (công 

nhân, nông dân và lao động trí óc). 

2- Mỗi đảng viên nhất định phải phụ trách một công tác 

của Đảng. Toàn thể đảng viên phải giữ vững kỷ luật của Đảng, 

phải phục tùng sự lãnh đạo và chấp hành những nghị quyết 

của Đảng. 

3- Đảng phải lãnh đạo tất cả những tổ chức khác của 

nhân dân lao động. 
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4- Đảng phải liên lạc thật chặt chẽ với quần chúng. 

5- Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. 

Nghĩa là: có đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất, cơ 

quan lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, 

số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp 

trên, địa phương phải phục tùng Trung ương. 

6- Trong Đảng, bất kỳ cấp trên hoặc cấp dưới, đảng viên 

cũ hoặc đảng viên mới, đều nhất định phải giữ kỷ luật của 

giai cấp vô sản. 

Chủ nghĩa của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, mỗi đảng 

viên đều phải nghiên cứu. Mỗi đảng viên phải thật thà tự 

phê bình và phê bình để tiến bộ mãi. 

Đảng viên phải toàn tâm toàn lực phụng sự lợi ích của 

nhân dân, phải làm gương mẫu trong mọi công tác kháng 

chiến và kiến quốc. 

… 

Đảng Lao động là tổ chức cao nhất của giai cấp cần lao 

và đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc. Vì những điều sau 

này mà quyết định tính chất ấy. 

1- Đảng kết hợp phong trào cách mạng Việt Nam với chủ 

nghĩa Mác - Lênin. Đảng giác ngộ giai cấp công nhân rành 

mạch, lập trường giai cấp dứt khoát, tác phong giai cấp đúng 

đắn. 

Tư tưởng của Đảng là tư tưởng của giai cấp công nhân, 

nó đấu tranh cho lợi ích của toàn dân. Vì vậy, trong Đảng 

không thể có những tư tưởng, lập trường và tác phong trái 

với tư tưởng, lập trường và tác phong của giai cấp công 

nhân. 

2- Đảng có chính cương rõ rệt: Hiện nay thì giai cấp 

công nhân lãnh đạo toàn dân chống đế quốc và phong kiến, 

để giải phóng dân tộc và thực hiện dân chủ mới. Ngày sau 
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thì tiến đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. 

3- Đảng có kỷ luật rất nghiêm khắc, tất cả đảng viên đều 

phải tuân theo. Tư tưởng, chính trị và tổ chức của Đảng đều 

phải thống nhất. Trong Đảng không thể có những phần tử 

lạc hậu và đầu cơ. 

4- Tất cả đảng viên phải kiên quyết phục tùng sự lãnh 

đạo tập trung của Đảng. Trong Đảng không thể có những 

phần tử hèn nhát lung lay. 

5- Đảng phải luôn luôn giáo dục đảng viên về lý luận 

cách mạng. Đối với những đảng viên xuất thân là trí thức, 

tiểu tư sản, nông dân thì Đảng phải ra sức cải tạo tư tưởng 

khiến cho những đồng chí ấy thành những chiến sĩ của giai 

cấp công nhân. 

Đảng có hàng chục vạn đảng viên. Ở các cấp chính 

quyền, ở trong bộ đội, ở các xí nghiệp, các trường học, các 

nông thôn, Đảng đều liên hệ chặt chẽ với quần chúng như 

chân tay ruột thịt. Ở Trung ương Đảng thì có những đồng chí 

nhiều kinh nghiệm, giàu quyết tâm, một lòng một chí phụng 

sự giai cấp và nhân dân. Vì vậy, Đảng là đảng của giai cấp 

lao động, mà cũng là đảng của toàn dân. 

… 

Đảng dùng cách gì và làm thế nào để lãnh đạo? 

1- Đảng đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào trong 

nhân dân ta. 

Đối với công việc kháng chiến và kiến quốc, lý luận là 

rất quan trọng. Không hiểu lý luận thì như người mù đi đêm. 

Lý luận làm cho quần chúng giác ngộ, bày cho quần 

chúng tổ chức, động viên quần chúng để đấu tranh cho 

đúng. Nhờ lý luận mà quần chúng hiểu rõ nguyên nhân vì 

sao mà cực khổ, thấy rõ đường lối đấu tranh để giải phóng 

mình, hiểu rõ phương pháp đấu tranh với địch. 

Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng 
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đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của 

mình. 

Đảng kết hợp lý luận với kinh nghiệm và thực hành của 

cách mạng Việt Nam. Đảng áp dụng lập trường, quan điểm 

và phương pháp Mác - Lênin mà giải quyết các vấn đề thực 

tế của cách mạng Việt Nam. 

Không phải chỉ học thuộc lòng vài bộ sách của Mác - 

Lênin mà làm được như vậy. Đảng phải có tinh thần khoa 

học và tinh thần cách mạng rất cao, phải hiểu rõ lịch sử xã 

hội, phải quyết tâm phấn đấu cho giai cấp và nhân dân, phải 

tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng, phải 

gom góp tư tưởng, kinh nghiệm, sáng kiến và ý chí của quần 

chúng, sắp xếp nó thành hệ thống, rồi lại áp dụng vào trong 

quần chúng. 

Đảng phân tích rõ ràng tình hình trong nước và trên thế 

giới, rồi áp dụng lý luận vào các chính sách: chính sách 

ruộng đất, chính sách Mặt trận dân tộc, chính sách kháng 

chiến kiến quốc, chính sách xây dựng Đảng... 

Vì Đảng lãnh đạo đúng, cho nên lòng tự tin và sức chiến 

đấu của nhân dân ta ngày càng cao, và lực lượng cách mạng 

ngày càng to lớn. 

… 

2- Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng căn cứ vào tình 

hình trong nước và trên thế giới, đề ra những khẩu hiệu, 

mục đích và kế hoạch đấu tranh. Đảng quy định ở giai đoạn 

nào thì phải dựa vào lực lượng nào, đoàn kết lực lượng nào, 

cô lập và phân hoá lực lượng nào, để tiêu diệt kẻ thù của 

giai cấp, của nhân dân. 

Khẩu hiệu chính trị đúng, thì toàn dân thấy rõ phương 

hướng, nhận rõ ai là bạn, ai là thù, đoàn kết chặt chẽ xung 

quanh Đảng, để đánh thắng kẻ thù của cách mạng. 

Có khẩu hiệu chung, cũng chưa đủ, Đảng còn phải căn 
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cứ theo lợi ích của nhân dân trong giai đoạn đó, đề ra những 

khẩu hiệu mới, để động viên quần chúng, để làm mục đích 

và vạch đường lối cho quần chúng đấu tranh; đồng thời để 

huấn luyện, giáo dục quần chúng. Thực hiện những khẩu 

hiệu này, tức là đẩy cách mạng tiến tới và giúp cho khẩu 

hiệu chung thực hiện. Thí dụ: Để đẩy mạnh kháng chiến 

kiến quốc, Đảng đề ra khẩu hiệu "Phát động quần chúng 

thực hiện chính sách ruộng đất", "Thi đua sản xuất", v.v.. 

Những khẩu hiệu ấy làm cho hàng triệu nhân dân lao động 

càng thêm hăng hái tham gia kháng chiến kiến quốc. 

Trong mỗi giai đoạn quan trọng, Đảng đề ra những khẩu 

hiệu đúng để động viên và lãnh đạo nhân dân đấu tranh, cho 

nên nhân dân tranh được nhiều thắng lợi. 

3- Kinh qua đảng viên và các tổ chức của Đảng, Đảng 

liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tuyên truyền, giáo dục và 

tổ chức quần chúng, lãnh đạo các đoàn thể cách mạng của 

quần chúng. 

Đảng viên và cán bộ không thể chỉ hô khẩu hiệu và nói 

lý luận suông. 

Đảng viên và cán bộ nhất định phải làm cho quần chúng 

thấm nhuần tư tưởng cách mạng. Nhất định phải theo nhu 

cầu của quần chúng mà xây dựng những tổ chức cách mạng 

hợp với trình độ của quần chúng. Nhất định phải làm gương 

mẫu trong mọi công việc kháng chiến kiến quốc. Nhất định 

phải vào sâu trong quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ 

quần chúng, làm cho quần chúng mến Đảng, tin Đảng, ra 

sức ủng hộ Đảng và tự giác tự nguyện chịu Đảng lãnh đạo. 

Đảng đòi hỏi đảng viên và cán bộ phải: học hiểu lý luận, 

chính sách, tình hình trong nước và trên thế giới để giáo dục 

cho quần chúng. Phải học hiểu nghề nghiệp chuyên môn mà 

Đảng và Chính phủ giao cho mình phụ trách. Phải có tinh 

thần hy sinh cho cách mạng, có tinh thần trách nhiệm để 
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vượt mọi khó khăn. 

Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân 

yêu. 

Phải nắm vững chính sách của Đảng và của Chính phủ, 

đi đúng đường lối quần chúng như thế mới xứng đáng là 

đảng viên và cán bộ của Đảng, như thế mới lãnh đạo được 

quần chúng. 

… 

Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc. Đối với vận 

mệnh của nước nhà và dân tộc, Đảng có trách nhiệm vô 

cùng to lớn. Cho nên xây dựng Đảng là một nhiệm vụ cực 

kỳ quan trọng của nhân dân ta. 

Về mặt lãnh đạo, đường lối, công tác, tư tưởng, chính trị, 

tổ chức, có thể nói Đảng đã có tính toàn quốc, tính quần 

chúng. Trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, Đảng đang 

lãnh đạo nhân dân đấu tranh thắng lợi. Có thể nói: Đảng là 

to lớn, vẻ vang, đứng đắn; nước ta xưa nay chưa có một 

đảng nào như thế. 

Đảng cần phải phát triển và củng cố. Cần phải phát triển 

thêm thành phần công nhân. Cần phải giáo dục những đảng 

viên mới. Cần phải cải tạo tư tưởng cho đảng viên nông dân 

và tiểu tư sản trí thức. 

Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ 

chức. 

Về tư tưởng, nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin. 

Đồng chí Lênin nói: "Chỉ có lý luận tiên tiến, Đảng mới 

có thể thực hiện vai trò chiến sĩ tiên tiến". 

Đồng chí Xtalin nói: "Chỉ có thông suốt lý luận Mác - 

Lênin, Đảng mới chắc tiến lên, mới lãnh đạo được giai cấp 

công nhân tiến lên". 

Vì vậy, giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc 

quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói 
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xem nhẹ tư tưởng. 

Đảng phải tăng cường tư tưởng giai cấp công nhân và 

rửa gột những tư tưởng trái với nó. Nước ta đã lâu ở dưới 

chế độ thực dân và phong kiến, cho nên những tư tưởng bất 

chính có thể ảnh hưởng vào trong Đảng. Số đông đảng viên 

là nông dân và tiểu tư sản trí thức (điều đó tuy là tốt và hợp 

lý), cho nên cũng mang vào Đảng những tư tưởng "phi vô 

sản". Vì vậy Đảng cần phải giáo dục và yêu cầu đảng viên 

ra sức học tập lý luận, mở rộng tự phê bình và phê bình, đấu 

tranh với những tư tưởng "phi vô sản". 

Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì 

không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông 

xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết 

quả là "mù chính trị", thậm chí hủ hoá, xa rời cách mạng. 

Về đường lối chính trị, Đảng chống khuynh hướng "tả" 

và khuynh hướng "hữu". 

… 

Để nâng cao trình độ lý luận và chính trị thì mỗi đảng viên 

cần phải luôn luôn thực hành thật thà tự phê bình và phê bình. 

Đảng thì dùng cách chỉnh Đảng, chỉnh huấn để giáo dục đảng 

viên. 

Nâng cao trình độ lý luận và chính trị, cải tạo mình là 

một việc trường kỳ và gian khổ. Nhưng đó là một công tác 

chủ chốt trong việc xây dựng Đảng mà mỗi đảng viên phải 

cố gắng. 

Về mặt tổ chức: Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên 

quyết chống những hiện tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức. 

Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. Phải luôn 

luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi 

Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách 

đúng đắn. 

Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là 
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đường lối xây dựng Đảng. 

Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên 

mà cũng là của toàn dân ta. Nhân dân giúp xây dựng Đảng 

bằng cách: hiểu rõ Đảng, ủng hộ Đảng, hưởng ứng những lời 

kêu gọi của Đảng, ra sức cho Đảng rõ tình hình trong nhân 

dân, đối với công tác của Đảng thì thật thà phê bình và nêu ý 

kiến của mình. 

Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng. 

Tức là: hết lòng ra sức phụng sự nhân dân, tin tưởng vào lực 

lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên hệ chặt chẽ với 

nhân dân và không một phút nào xa rời nhân dân, cùng nhân 

dân kết thành một khối. Chống bộp chộp, nóng nảy, quan 

liêu, mệnh lệnh. Như vậy thì nhất định được nhân dân ủng 

hộ, và việc gì to mấy, khó mấy làm cũng nên. 

Một đảng có chủ nghĩa Mác - Lênin, có kỷ luật nghiêm 

khắc, thật thà tự phê bình và phê bình, liên hệ chặt chẽ với 

nhân dân; một đảng đúng đắn về tư tưởng, về chính trị, về tổ 

chức như Đảng Lao động Việt Nam, đó là đảm bảo chắc 

chắn cho kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất 

định thành công. 

… 

Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công 

việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều 

do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do 

đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế 

hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, 

Đảng cần phải làm cho thành phần đảng viên trong sạch, phải 

bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai 

cấp lao động. Phải nâng cao trình độ lý luận và chính trị của 

đảng viên. Phải tăng cường tính tổ chức và tính kỷ luật của 

đảng viên. Phải phát triển tính hăng hái và hoạt động chính trị 

của đảng viên. 
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Vì những lẽ ấy, mà lựa chọn đảng viên là nền tảng của 

tổ chức Đảng. Chúng ta lần lượt nghiên cứu 4 vấn đề: 

Người vào Đảng phải thế nào? Nghĩa vụ và quyền lợi của 

đảng viên. Chế độ dân chủ tập trung của Đảng. Hệ thống tổ 

chức của Đảng. 

Người vào Đảng phải thừa nhận Đảng cương và Đảng 

chương. Phải tham gia công tác trong một tổ chức của Đảng. 

Phải tuyệt đối phục tùng nghị quyết của Đảng. Phải nộp đảng 

phí. 

Đảng cương là một văn kiện nó quy định: Tính chất của 

Đảng, mục đích đấu tranh và đường lối cách mạng của 

Đảng, phương pháp lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đảng 

cương là lý luận nền tảng, Đảng dùng để lãnh đạo cách 

mạng. Nó đảm bảo cho chính trị thống nhất, tư tưởng thống 

nhất của Đảng. Vì vậy, mỗi đảng viên nhất định phải thừa 

nhận và theo đúng Đảng cương. Nếu không vậy, thì tư 

tưởng sẽ rối loạn, ý kiến sẽ lung tung, Đảng sẽ yếu đuối, rời 

rạc, không làm được gì. 

Đảng chương là một văn kiện quy định: Phương pháp 

hành động, hình thức tổ chức, khuôn phép sinh hoạt nội bộ 

của Đảng. Nó đảm bảo tổ chức thống nhất, hành động thống 

nhất của Đảng. Vì vậy, mỗi đảng viên phải tuyệt đối thừa 

nhận và làm đúng Đảng chương. Nếu không vậy, nếu ai 

muốn làm sao thì làm, thì kết quả sẽ đưa Đảng đến chỗ tan 

rã. 

Trong Đảng chương có quy định: mỗi đảng viên phải 

tuyệt đối tuân theo kỷ luật của Đảng. Có như vậy mới thành 

một Đảng đoàn kết chặt chẽ, ý chí thống nhất, hành động 

nhất trí. 

Đảng cương và Đảng chương là để đảm bảo sự thống 

nhất của Đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức, về hành 

động. Đó là cái nguồn gốc của lực lượng Đảng. 
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Thừa nhận Đảng cương, Đảng chương không phải chỉ 

thừa nhận bằng lời nói, mà phải đấu tranh thực sự. Vì vậy, 

mỗi đảng viên nhất định phải tham gia một tổ chức của 

Đảng, phải sinh hoạt chính trị trong một tổ chức của Đảng 

và phải ra sức công tác dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. 

Nộp đảng phí là để giúp Đảng về kinh tế. Đó là trách 

nhiệm của mỗi đảng viên. Đồng thời cũng để làm cho mỗi 

đảng viên luôn luôn nhớ đến Đảng. 

… 

Lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc, giải phóng giai cấp 

và nhân dân, là sự nghiệp rất vẻ vang nhưng rất nặng nề. Để 

hoàn thành sự nghiệp ấy, Đảng phải thật trong sạch, thật 

mạnh mẽ. Vì vậy, đảng viên cũng phải thật trong sạch, thật 

mạnh mẽ, tức là phải đúng những tiêu chuẩn sau đây: 

- Không bóc lột người - Đảng chống chế độ "người bóc 

lột người". Lẽ tự nhiên, ai bóc lột người thì không thể làm 

đảng viên. 

- Suốt đời kiên quyết đấu tranh cho nhân dân, cho chủ 

nghĩa. 

- Luôn luôn rèn luyện tư tưởng của giai cấp công nhân. 

Vì chỉ có tư tưởng ấy là tư tưởng cách mạng triệt để. 

- Đặt lợi ích của Đảng, tức là lợi ích của nhân dân, lên 

trên hết, lên trước hết. 

- Phải tuyệt đối chấp hành những nghị quyết của Đảng, 

giữ gìn kỷ luật của Đảng và của Chính phủ. 

- Phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Nghĩa là: phải 

toàn tâm toàn lực phụng sự quần chúng; luôn luôn nghe 

ngóng những yêu cầu và ý kiến của quần chúng và báo cáo 

cho Đảng rõ; phải tuyên truyền giải thích cho quần chúng rõ 

chính sách và nghị quyết của Đảng, làm cho quần chúng 

nhận chính sách và nghị quyết ấy là của họ, để quần chúng 

vui vẻ và ra sức thi hành; phải phụ trách trước quần chúng; 
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phải tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng; 

phải học hỏi quần chúng; phải đi đúng đường lối quần 

chúng để lãnh đạo quần chúng. 

- Phải thường xuyên thật thà tự phê bình, hoan nghênh 

quần chúng phê bình mình và thành khẩn phê bình anh em - 

để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Phải luôn luôn 

cố gắng học tập để tiến bộ mãi. 

Đối với những đảng viên đúng tiêu chuẩn, thì Đảng phải 

bồi dưỡng thêm. 

Đối với những đảng viên gần đúng (và những đảng viên 

xuất thân từ giai cấp bóc lột), thì Đảng ra sức giáo dục, giúp 

đỡ để họ tiến đúng tiêu chuẩn. 

Đối với những đảng viên đã được giáo dục nhiều mà vẫn 

không tiến đúng tiêu chuẩn, thì Đảng sẽ khuyên họ rút lui, 

nhưng vẫn giữ cảm tình với họ. 

… 

Nghĩa vụ của đảng viên đã nói trong tiêu chuẩn tức là: 

1- Cố gắng học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao 

trình độ giác ngộ. 

Vì nếu không hiểu chủ nghĩa, trình độ giác ngộ thấp, thì 

nhất định không thể hăng hái đấu tranh cho nhân dân, cho 

cách mạng. 

Muốn hiểu, muốn tiến thì phải cố gắng học hỏi. Vì vậy, 

học hỏi là một nghĩa vụ của đảng viên đối với Đảng, đối với 

nhân dân. Cho nên không gắng học hỏi, tự kiêu, tự mãn, 

không cầu tiến bộ - tức là không phụ trách với Đảng. 

2- Giữ gìn kỷ luật của Đảng, hăng hái tham gia sinh hoạt 

nội bộ và công tác cách mạng, kiên quyết chấp hành chính 

sách và nghị quyết của Đảng, đấu tranh chống những hiện 

tượng trái với lợi ích của Đảng. 

Nhờ kỷ luật mà Đảng đoàn kết, nhất trí, mạnh mẽ, để 
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lãnh đạo nhân dân đến thắng lợi. Sự nghiệp cách mạng của 

Đảng do đảng viên mà hoàn thành, cho nên mọi đảng viên 

phải thật thà chấp hành chính sách và nghị quyết của Đảng. 

Lợi ích của Đảng là lợi ích chung, đảng viên phải ra sức giữ 

gìn nó, cái gì trái với nó, thì đảng viên phải kiên quyết đấu 

tranh chống 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. 

3- Ra sức phụng sự nhân dân, củng cố mối liên hệ giữa 

nhân dân với Đảng, kịp thời cho Đảng biết những nhu cầu 

của nhân dân, giải thích cho nhân dân thấm nhuần và thực 

hiện chính sách của Đảng. 

4- Giữ vững kỷ luật của Chính phủ và của các đoàn thể 

cách mạng, thông thạo công việc mình phụ trách; làm 

gương mẫu trong mọi công việc cách mạng. 

Phải làm tròn những nghĩa vụ đó mới xứng đáng là 

người đảng viên. 

… 

Mọi đảng viên có những quyền lợi như sau: 

1- Có quyền tự do và thiết thực thảo luận cách thi hành 

chính sách của Đảng, trên các báo chí và trong các cuộc hội 

nghị của Đảng. 

Để thi hành triệt để chính sách và công tác của Đảng, 

mọi đảng viên có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình 

(trên báo chí và trong hội nghị của Đảng), dù ý kiến ấy 

không đồng ý với ý kiến của đại đa số, không ai được ngăn 

cấm. 

2- Có quyền tuyển cử và ứng cử vào các cơ quan lãnh 

đạo của Đảng. 
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3- Có quyền đưa ra những đề nghị, những thanh minh, 

những lời kêu nài trước các cơ quan của Đảng, từ chi bộ đến 

Trung ương, không ai được ngăn trở. 

4- Trong các cuộc hội nghị của Đảng có quyền phê bình 

đảng viên và cán bộ, phê bình công tác của các cơ quan 

Đảng. 

Vì quyền phê bình ấy có thể nâng cao tính hăng hái và 

tinh thần phụ trách của các đảng viên; có thể đảm bảo sự 

đấu tranh của đảng viên chống những cái gì có hại đến 

Đảng; quyền phê bình là một vũ khí chống quan liêu, mệnh 

lệnh; nó cải thiện sự quan hệ giữa cán bộ và đảng viên; nó 

giúp cải thiện các công việc của Đảng. 

Vì vậy, mọi người phải tôn trọng quyền phê bình của đảng 

viên. 

… 

Tổ chức gốc rễ của Đảng là chi bộ. Chi bộ do chi uỷ lãnh 

đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi uỷ. Trên chi uỷ 

thì có huyện uỷ, tỉnh uỷ, khu uỷ lên đến Trung ương. Toàn 

thể đảng viên, toàn thể các cấp, tổ chức thống nhất lại theo 

một nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc ấy tức là dân chủ tập 

trung. Nghĩa là: 

A- Tập trung trên nền tảng dân chủ. 

Cơ quan lãnh đạo của Đảng có uy tín và quyền lực chân 

chính. Những phương châm, chính sách, nghị quyết của 

Đảng, mọi đảng viên nhất định phải chấp hành. Kỷ luật của 

Đảng, mọi đảng viên phải tuân theo. Thế là tập trung. 

Nhưng tập trung ấy không phải là cá nhân chuyên chính; nó 

là xây dựng trên nền tảng dân chủ. Nghĩa là: 

1- Các cơ quan lãnh đạo đều do quần chúng đảng viên 

bầu cử lên. 

2- Phương châm, chính sách, nghị quyết của Đảng đều 

do quần chúng đảng viên tập trung kinh nghiệm và ý kiến 
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lại mà thành. Rồi lại do các cuộc hội nghị của Đảng thảo 

luận giải quyết, chứ không ai được tự ý độc đoán. 

3- Quyền lực của cơ quan lãnh đạo là do quần chúng 

đảng viên giao phó cho, chứ không phải tự ai tranh giành 

được. Vì vậy, người lãnh đạo phải gần gũi và học hỏi quần 

chúng đảng viên, nghe ngóng ý kiến của họ. Nếu lên mặt 

với quần chúng, lạm dụng quyền lực - thế là sai lầm. 

4- Trật tự của Đảng là: cá nhân phải phục tùng tổ chức; 

số ít phải phục tùng số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp 

trên; các địa phương phải phục tùng Trung ương. 

B- Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung. 

Ở trong Đảng, mọi đảng viên có quyền nêu ý kiến, đặt đề 

nghị, tham gia giải quyết vấn đề. Nhưng quyết không được 

trái sự lãnh đạo tập trung của Đảng, trái nghị quyết và trái kỷ 

luật của Đảng. Quyết chống: không xét thời gian, địa điểm, 

điều kiện mà nói lung tung; tự do hành động; dân chủ quá 

trớn. 

1- Chỉ có cơ quan lãnh đạo có quyền khai các cuộc hội 

nghị. 

2- Tất cả các nghị quyết của Đảng phải do cơ quan lãnh 

đạo chuẩn bị kỹ càng, rồi giao cho các cấp thảo luận. 

Không được làm qua loa, sơ sài. 

3- Khi bầu cử các cơ quan lãnh đạo trong Đảng, phải 

xem xét rất kỹ lưỡng để lập danh sách những đảng viên ứng 

cử. 

4- Toàn thể đảng viên phải theo đúng Đảng chương 

thống nhất, kỷ luật thống nhất của Đảng. Toàn thể đảng viên 

phải theo sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương. 

Nói tóm lại: Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng 

dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình), thực hành lãnh 

đạo tập trung, nâng cao tính tổ chức và tính kỷ luật. 
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… 

Trung ương và các cấp có thể họp những cuộc hội nghị 

cán bộ và hội nghị những phần tử hoạt động, để giải thích 

và thảo luận những nghị quyết quan trọng, sắp xếp công tác 

và kiểm tra công tác. 

Trung ương và các cấp có thể lập ra những ban: Quản lý 

việc Đảng, Tuyên truyền giáo dục, Dân vận, Kinh tế, Quân 

sự... Ban của cấp nào, do uỷ viên hội cấp ấy lãnh đạo. 

Chi bộ là gốc rễ của Đảng...  

Ở mỗi xưởng máy, hầm mỏ, xí nghiệp, cơ quan, 

trường học, đường phố, nông thôn, đại đội - có 3 đảng 

viên trở lên thì lập một chi bộ. Chi bộ là đồn luỹ của Đảng 

chiến đấu ở trong quần chúng. 

Mỗi chi bộ có thể chia làm mấy tiểu tổ, để công tác cho 

dễ. Nhưng không nên chia nhiều tiểu tổ quá. 

Nơi nào đảng viên quá đông (ở nông thôn quá 50, ở nhà 

máy, cơ quan, v.v., quá 100 đảng viên) thì có thể lập tổng 

chi bộ, dưới tổng chi bộ, lập mấy phân chi bộ. 

Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây 

chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Nhiệm vụ của chi bộ 

là: 

- Luôn luôn tuyên truyền cho nhân dân và tổ chức nhân 

dân, để thực hiện khẩu hiệu và chính sách của Đảng. 

- Luôn luôn chú ý đến tư tưởng và nhu cầu của nhân dân 

và kịp thời báo cáo cho cấp trên biết rõ. 

- Luôn luôn quan tâm đến đời sống kinh tế, chính trị và 

văn hoá của nhân dân, đồng thời giáo dục nhân dân, tổ chức 

nhân dân để giải quyết các vấn đề cho nhân dân. 

Chỉ có làm đầy đủ những công việc ấy, thì Đảng mới 

liên hệ chặt chẽ với quần chúng. 

- Chọn lọc đảng viên mới cũng là một nhiệm vụ quan 
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trọng. Chi bộ cần thường xuyên giáo dục quần chúng, bồi 

dưỡng những phần tử hăng hái, nâng cao trình độ giác ngộ 

của họ đến tiêu chuẩn đảng viên. Khi giới thiệu họ vào 

Đảng, thì phải hết sức cẩn thận. 

- Chi bộ phải hiểu rõ lý lịch, mặt mũi chính trị, trình độ 

giác ngộ, ưu điểm và khuyết điểm của mỗi đảng viên cũ. 

Phải đôn đốc họ học tập và tham gia mọi công tác của Đảng. 

Đối với những phần tử xấu chui vào trong Đảng, chi bộ 

phải điều tra nghiên cứu cẩn thận, cùng với chính quyền và 

quần chúng tẩy trừ họ ra. Trách nhiệm của chi bộ là chấp 

hành kỷ luật của Đảng. 

Các chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Các chi uỷ vững tức 

là chi bộ mạnh. 

… 

Từ cộng sản nguyên thuỷ đến chế độ nô lệ, đến chế độ 

phong kiến, đến chế độ tư bản, đến chủ nghĩa xã hội (cộng 

sản) - nói chung thì loài người phát triển theo quy luật nhất 

định như vậy. Nhưng tuỳ hoàn cảnh, mà các dân tộc phát 

triển theo con đường khác nhau. 

… 

Những đặc điểm của dân chủ mới là gì? 

1- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và giai cấp công nhân, 

nhân dân đánh đổ đế quốc và phong kiến. Trên nền tảng 

công nông liên minh, nhân dân lao động làm chủ nước nhà, 

xây dựng nhân dân dân chủ chuyên chính, nghĩa là dân chủ 

với nhân dân, chuyên chính (trừng trị) bọn phản động. 

2- Trong chế độ dân chủ mới, có năm loại kinh tế khác 

nhau: 

A- Kinh tế quốc doanh (thuộc chủ nghĩa xã hội, vì nó là 

của chung của nhân dân). 

B- Các hợp tác xã (nó là nửa chủ nghĩa xã hội, và sẽ tiến 
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đến chủ nghĩa xã hội). 

C- Kinh tế của cá nhân, nông dân và thủ công nghệ (có 

thể tiến dần vào hợp tác xã, tức là nửa chủ nghĩa xã hội). 

D- Tư bản của tư nhân. 

E- Tư bản của Nhà nước (như Nhà nước hùn vốn với tư 

bản tư nhân để kinh doanh). 

Trong năm loại ấy, loại A là kinh tế lãnh đạo và phát 

triển mau hơn cả. Cho nên kinh tế ta sẽ phát triển theo 

hướng chủ nghĩa xã hội chứ không theo hướng chủ nghĩa tư 

bản. 

3- Tư tưởng của giai cấp công nhân (tư tưởng Mác - 

Lênin) là tư tưởng lãnh đạo, ngày càng phát triển và củng 

cố. 

4- Đảng Lao động kiên quyết lãnh đạo giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động. (Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

nhân dân có đoàn thể cách mạng chắc chắn của nó như: 

công đoàn, nông hội, hội thanh niên, hội phụ nữ...) thực hiện 

dân chủ mới và tiến dần đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản). 

5- Trong nước thì nhân dân ta hăng hái kháng chiến, thi 

đua sản xuất; quyết tâm phấn đấu, quyết tâm tiến lên. Trên 

thế giới thì có phe dân chủ hoà bình ủng hộ ta. Vì những lẽ 

đó ta nhất định thành công. 

… 

Cái tinh thần nó xuyên khắp các bài ấy là: quyết tâm 

và tin tưởng. 

Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. 

Quyết tâm vượt khó khăn gian khổ, làm tròn nhiệm vụ, bất 

kỳ ở địa vị nào, hoàn cảnh nào, phụ trách việc to việc nhỏ. 

Quyết tâm đứng hẳn về phe lao động, phe cách mạng. Quyết 

tâm đưa hết tinh thần, lực lượng mà phụng sự kháng chiến, 

phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. 
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Tin tưởng vào lực lượng vô cùng to lớn của giai cấp, của 

nhân dân. Tin tưởng vào tương lai vẻ vang của dân tộc, của 

thế giới lao động. Tin tưởng vào kháng chiến nhất định thắng 

lợi, nhưng phải trường kỳ gian khổ, tự lực cánh sinh. Tin 

tưởng vào chính sách đúng đắn và lãnh đạo sáng suốt của 

Đảng và của Chính phủ ta. Tin tưởng vào mình cố gắng thì 

nhất định thành công. 

Nắm vững tinh thần ấy, thấm nhuần tinh thần ấy, là cái 

chìa khoá để hiểu và để giải quyết các vấn đề. 

… 
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LÒNG TRÁCH NHIỆM VÀ CHÍ CẦU TIẾN1 

Lòng trách nhiệm và chí cầu tiến là thế nào? - Trong sự 

nghiệp kháng chiến và kiến quốc, bất kỳ việc to việc nhỏ 

đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ 

quốc. Cho nên việc gì cũng quý, việc gì cũng cần. Công 

cuộc cách mạng là do nhiều việc nhỏ, nhiều bộ phận mà xây 

dựng nên. Nếu không có những việc nhỏ, những bộ phận 

nhỏ cộng lại, thì sẽ không thành việc lớn. Công việc xã hội 

cũng giống như cái đồng hồ, nếu thiếu 1 cái đinh nhỏ cũng 

sẽ ảnh hưởng đến cả cái đồng hồ. 

Vì vậy, khi chúng ta phụ trách một công việc gì, bất kỳ 

to nhỏ, chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ đến việc đó quan 

hệ với cách mạng, ảnh hưởng đến cách mạng. Chúng ta phải 

đưa toàn tâm toàn lực làm cho thành công, làm trọn nhiệm 

vụ. Chỉ làm cho xong chuyện, làm qua loa, tức là có hại cho 

cách mạng, có hại đến nhân dân. 

Tư tưởng ta thông như vậy, thì gặp việc gì chúng ta cũng 

cẩn thận, cố gắng, quyết tâm làm cho vượt mức. Thế là lòng 

trách nhiệm. 

Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta cũng phải ngày 

càng tiến. Chúng ta phải kháng chiến thắng lợi, phải thực 

hiện dân chủ mới, phải tiến đến chủ nghĩa xã hội, rồi tiến 

lên chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, năng lực của ta, sáng kiến 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 405-406.  
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của ta, tiến bộ của ta cũng phải luôn luôn phát triển, tiến lên 

không ngừng. Không tiến, tức là thoái. 

Chúng ta quyết tâm cầu tiến bộ, quyết tâm vượt khó 

khăn, thì dù công việc to lớn như cải tạo xã hội, cải tạo thiên 

nhiên, chúng ta cũng làm được. Người Liên Xô đã đổi rừng 

hoang làm thành phố, biến bãi cát thành ruộng vườn, cũng 

vì có chí cầu tiến không ngừng. Vì vậy, mỗi người chúng ta 

đều phải có lòng trách nhiệm và chí cầu tiến. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 164, từ 
ngày 6 đến  ngày 10-2-1954. 
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VỮNG CHẮC VÀ CỐ CHẤP1 

Lập trường chắc chắn và tư tưởng cố chấp, hai điều đó 

khác nhau, nhưng có người nhầm lẫn cố chấp với chắc chắn. 

Vì nhầm lẫn ấy, mà tưởng chỉ có ý kiến mình là "đúng", ý 

kiến của người khác là "sai". Khi bàn bạc việc gì, dù sai hay 

là đúng, cũng cứ khư khư giữ lấy ý kiến của mình, tưởng 

như thế là "lập trường chắc chắn", "có tính nguyên tắc". Thế 

là cố chấp. 

Thế nào là lập trường vững chắc? 

- Tức là đứng hẳn về lập trường giai cấp công nhân. 

Không có chút tự tư tự lợi làm mờ tối tư tưởng và hiểu biết 

của mình. Lý luận phải chăng đều do công tác thực tế thử 

thách. Việc đúng là đúng, chứ không phải cứ tự cho mình là 

đúng. Khiêm tốn, cẩn thận, chứ không phải hàm hồ, khinh 

người. Người khác đúng, thì mình thật thà hoan nghênh và 

sẵn sàng học tập. Người khác sai, thì mình chịu khó lắng 

nghe, bền lòng giải thích. Dù sai lầm của mình rất nhỏ, cũng 

mạnh dạn thừa nhận, kiên quyết sửa chữa. Dù ý kiến của 

người khác chỉ đúng một chút, mình cũng phê phán chỗ sai, 

hoan nghênh chỗ đúng. 

Ai mà tư tưởng cố chấp, chắc chắn là người chủ quan. 

Chỉ nghe, chỉ hiểu một chút, hoặc chỉ có chút kinh nghiệm, 

rồi cứ lắp nguyên văn vào tất cả mọi việc một cách máy 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 407-408.  
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móc. Kết quả là đầu óc cứng đờ, không biết biến hoá, trái 

ngược với thái độ của giai cấp công nhân, trái hẳn với khoa 

học cách mạng. 

Vì vậy, chúng ta phải học tập và rèn luyện, làm cho lập 

trường vững chắc; và phải chống tư tưởng và thái độ cố 

chấp, chủ quan. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 165, từ 
ngày 11 đến ngày 15-2-1954. 
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CHỐNG NẠN GIẤY TỜ1 

Từ các Bộ ở Trung ương đến cơ quan các xã, nạn giấy tờ 

rất nặng, làm hại rất nhiều. Như: Bộ Nội vụ: một bản thông 

tư (biên chế) dài 26 trang; một biên bản (hội nghị củng cố 

xã) dài hơn 100 trang; v.v.. 

Bộ Tài chính: Riêng Vụ ngân sách, một tháng đòi hỏi hơn 

10 báo cáo, có báo cáo dài hơn 10 trang; bản thống kê dài 53 

cột; v.v.. 

Bộ Canh nông: Là một Bộ có quan hệ nhiều nhất với 

nông dân, cho nên chúng tôi có nhiều thí dụ hơn: 

- Giấy tờ quá nhiều, quá dài: Bộ đã gửi công văn (về 

việc mở trường chuyên nghiệp) cho 38 cơ quan, trong đó 

nhiều cơ quan không cần nhận công văn ấy. Một biên bản 

(tổng kết vụ chiêm 1953) kèm thêm tài liệu phụ lục dài 120 

trang. Một cơ quan canh nông địa phương đòi hỏi ở xã 

cung cấp một thống kê dài 153 cột. 

- Quá chậm trễ: Chỉ thị của Bộ về việc giữ gìn cho trâu 

bò khỏi rét: mùa rét đã lâu rồi, chỉ thị mới đến. Bộ viết giấy 

xin giống nấm, Thứ trưởng ký rồi, sau một tháng giấy vẫn 

còn nằm ở Văn phòng của Bộ. 

- Không đúng nguyên tắc: Có những công văn gửi lên 

Ban Kinh tế Trung ương, mà Bí thư ký tên; công văn gửi 

cho Uỷ ban các liên khu, mà Giám đốc ký tên. Những công 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 424-425.  
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văn ấy phải do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng ký tên mới đúng. 

- Cách làm luộm thuộm: Như chương trình sản xuất, 

đánh máy luộm thuộm, đến nỗi Quốc hội xem không được, 

phải gửi trả lại. 

- Kém giữ bí mật: Bộ dùng điện thoại đánh điện, phải 

kinh qua nhiều trạm chuyển, mà nói cả những điều cần giữ 

bí mật. 

Nguyên nhân: Vì không sát thực tế, không gần gũi quần 

chúng. Cán bộ chỉ lo viết cho nhiều chỉ thị, thông tư... 

Nhưng không lo việc làm phải ăn khớp với lời nói, chỉ thị 

phải có thể thực hành. Cán bộ nhầm tưởng rằng cứ gửi 

nhiều thông tư, chỉ thị, là xong việc; mà không theo dõi, đôn 

đốc giúp đỡ địa phương, không kiểm tra công việc thực tế. 

Cách chống nạn: Mỗi cán bộ cần phải thiết thực phụ 

trách công tác thực tế, mọi việc phải làm cho có kết quả 

thiết thực. Phải gần gũi quần chúng, học tập quần chúng, để 

hướng dẫn và giúp đỡ quần chúng, phải rút bớt thời giờ viết 

công văn, thêm nhiều thời giờ công tác thực tế. Phải mở 

rộng dân chủ, thực hiện thật thà tự phê bình và phê bình từ 

trên xuống, từ dưới lên, nhất là từ dưới lên. 

Kết luận: Nạn giấy tờ đã làm tốn của hao công của nhân 

dân, nó cũng làm hỏng tư tưởng và tác phong của cán bộ. 

Nó là di tích của đế quốc và phong kiến, là hiện tượng tai 

hại của nạn quan liêu. Mà nạn quan liêu là mẹ đẻ ra nạn 

tham ô, lãng phí. 

Nhân dân rất mong các Bộ thi đua tiễu trừ triệt để bệnh 

giấy tờ và đôn đốc cấp dưới cũng thi đua như vậy. Đó là 

một cách để thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 170, từ 
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ngày 6 đến ngày 10-3-1954. 
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NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ Ở CÁC CƠ QUAN1 

Chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan. Bởi vậy, 

nhiệm vụ của chi bộ là: 

- Làm sao cho toàn thể nhân viên đều cố gắng thực hiện 

đầy đủ chính sách của Đảng, của Chính phủ, và hết lòng hết 

sức phụng sự nhân dân. 

- Làm sao cho mọi người thực hành cần, kiệm, liêm, 

chính. 

- Làm sao để tẩy trừ những bệnh quan liêu, hình thức, 

tham ô, lãng phí, a dua, dối trá, trái luật lệ của Chính phủ, 

trái kỷ luật lao động. Vạch rõ các khuyết điểm và đề ra cách 

sửa chữa, không để khuyết điểm nhỏ chồng chất thành 

khuyết điểm to. 

- Xét kỹ ngân sách của cơ quan, nâng cao năng suất 

công tác, giữ gìn bí mật của nước nhà, sắp xếp chu đáo và 

kiểm tra đến nơi đến chốn mọi công việc. 

- Tăng cường giáo dục chính trị và học tập nghề nghiệp 

của nhân viên. Chăm sóc giúp đỡ cho mỗi một người tiến 

bộ. 

- Giải thích cho mọi người hiểu thấu chính sách của 

Đảng, của Chính phủ, khuyến khích mọi người đề nghị ý 

kiến để thực hiện đầy đủ những chính sách ấy. Làm cho mọi 

người đều hiểu rõ nhiệm vụ vẻ vang của mình, bất kỳ ở địa vị 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 453-454.  
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nào, làm công việc gì đều vì nhân dân, vì Tổ quốc mà đấu 

tranh, đều thi đua làm đúng những nghị quyết và kế hoạch 

của Đảng, của Chính phủ. 

Chi bộ cần phải làm được như vậy. Mà muốn làm 

được như vậy, thì mỗi một đảng viên phải xung phong 

làm gương mẫu trong mọi việc, đồng thời phải thật thà 

đoàn kết và giúp đỡ anh em ngoài Đảng. 

Phải thật sự mở rộng dân chủ trong cơ quan. Phải luôn 

luôn dùng cách thật thà tự phê bình và thẳng thắn phê bình, 

nhất là phê bình từ dưới lên. Phải kiên quyết chống cái thói 

"cả vú lấp miệng em", ngăn cản quần chúng phê bình. Một 

đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỷ luật 

của Đảng, càng phải làm gương dân chủ. 

Cần chú ý: Để làm những việc trên đây, chi bộ phải 

dùng cách chính trị, giáo dục, đề nghị, giải thích, khai hội 

bàn bạc với quần chúng... Chứ tuyệt đối không được lạm 

quyền, mệnh lệnh. Phải nhớ rằng: chi bộ là một tổ chức lãnh 

đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính. 

… 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 176, từ 
ngày 6 đến ngày 10-4-1954. 
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CHỚ KIÊU NGẠO, PHẢI KHIÊM TỐN1 

Bệnh cá nhân chủ nghĩa đẻ ra bệnh kiêu ngạo. 

Kiêu ngạo là: Khi công tác có ít nhiều thành tích, ít 

nhiều thắng lợi, thì lên mặt anh chị, lên mặt công thần. Rồi 

đối với việc học tập thì lười biếng, không ra sức nâng cao 

trình độ của mình. Trong công tác thì xem thường nhân 

dân, xa rời quần chúng. Ở trong Đảng thì không thực hiện 

chế độ dân chủ tập trung, không tuân theo nguyên tắc tập 

thể lãnh đạo. Phớt kỷ luật và chính sách của Đảng và của 

Chính phủ. Khinh rẻ ý kiến của cấp dưới. Xem thường chỉ 

thị của cấp trên. Không muốn chịu kiểm tra, không muốn 

nghe phê bình. Thân với những kẻ xu nịnh tâng bốc mình. 

Xa tránh những người tính trực nói thẳng... 

Kết quả của bệnh kiêu ngạo là: thoái bộ, xuống dốc, rồi 

đi đến bất mãn, hủ hoá. 

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn Đảng, của 

nhân dân lao động, chứ không phải của anh hùng cá nhân. 

Công việc kháng chiến kiến quốc ngày càng nhiều, càng to, 

càng mới. Đại đa số chúng ta thì trình độ còn thấp, kinh 

nghiệm còn ít. Chúng ta phải cố gắng làm, cố gắng học, cố 

gắng tiến bộ mãi. Có như thế mới làm trọn nhiệm vụ mà 

nhân dân giao phó cho chúng ta. 

Chúng ta phải tuyệt đối chống bệnh kiêu ngạo, phải luôn 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 507-508.  
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luôn khiêm tốn. Mọi công tác phải dựa hẳn vào quần chúng, 

hoan nghênh quần chúng đôn đốc và kiểm tra. Trong đoàn 

thể thì phải giữ vững dân chủ tập trung, tập thể lãnh đạo, 

phải mở rộng tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ 

dưới lên trên. Có như vậy mới tiến bộ chung, tiến bộ mãi. 

Thế là khiêm tốn. Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi 

người cách mạng phải luôn luôn trau dồi. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 194, từ 
ngày 13 đến ngày 15-6-1954. 



 281 

GỬI BÁO CÁO VÀ XIN CHỈ THỊ1 

Vì sao Đảng ta phải giữ vững chế độ ấy? 

Vì có như vậy, cấp trên mới kịp thời hiểu rõ tình hình, 

nêu lên nhiệm vụ, định ra kế hoạch, động viên quần chúng, 

để thực hiện chính sách của Đảng. Cấp dưới mới thấy rõ 

đường lối, thấm nhuần chính sách, tránh khỏi sai lầm, làm 

trọn nhiệm vụ. Đồng thời, kinh nghiệm của nơi này có thể 

phổ biến và giúp đỡ nơi khác. 

Nếu cấp dưới không báo cáo kịp thời và đầy đủ, thì cấp 

trên không hiểu rõ tình hình thực tế, không giúp đỡ được 

cấp dưới. Và cấp dưới sẽ gặp nhiều lúng túng, sai lầm. 

- Ai phải phụ trách việc thỉnh thị, báo cáo? Và báo cáo 

nên thế nào? 

Bí thư các cấp phải phụ trách, không thể giao việc ấy 

cho một cán bộ khác. Viết báo cáo, thì các tài liệu phải 

nghiên cứu kỹ, xét lại kỹ, phải đúng sự thật. 

Phải toàn diện, phải nắm khâu chính. Phải nắm tình hình 

lúc đó và nơi đó thi hành chính sách của Đảng thế nào; tư 

tưởng của cán bộ và quần chúng thế nào? Phải có phân tích 

và kết luận. Phải nêu cả ưu điểm và khuyết điểm. 

Tuyệt đối không nên báo cáo một cách mơ hồ, giả dối, 

chỉ nói cái tốt mà giấu giếm cái xấu. 

Mỗi việc quan trọng, thì trước khi làm phải báo cáo rõ 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 542-543.  
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kế hoạch và thời hạn công tác. Trong khi làm thì báo cáo rõ 

công việc phát triển thế nào? Khi làm xong thì phải báo cáo 

tổng kết kinh nghiệm. 

Có như vậy, trong Đảng ý chí mới nhất trí, lãnh đạo mới 

thống nhất, đoàn kết mới chặt chẽ, kinh nghiệm mới dồi 

dào, mọi việc mới kịp thời và thành công. 

Hiện nay, có một vài cấp uỷ địa phương không chú ý 

hoặc không kịp thời báo cáo và thỉnh thị. Thế là xem thường 

cấp trên, phá hoại nguyên tắc của Đảng. Kết quả tai hại là 

thường hỏng việc! 

Cán bộ các cấp phải hiểu rõ rằng: Chế độ thỉnh thị và 

báo cáo là rất quan trọng, và mỗi cán bộ phụ trách phải kiên 

quyết làm đúng chế độ ấy. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 203, từ 
ngày 10 đến ngày 12-7-1954. 
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PHẢI THEO ĐÚNG KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG1 

Đoàn kết là sức mạnh của Đảng. Đoàn kết chặt chẽ và 

kỷ luật nghiêm khắc, hai điều đó không thể rời nhau. 

Kỷ luật nghiêm, để bảo đảm tư tưởng nhất trí và hành 

động thống nhất của toàn Đảng, toàn dân. 

Chủ trương của Đảng ta là: Trong nội bộ thì mở rộng dân 

chủ, tự phê bình và phê bình. Nguyên tắc tổ chức thì cực kỳ 

nghiêm, tức là bất kỳ ở hoàn cảnh nào, mọi đảng viên và cán 

bộ cũng phải thật thà và triệt để chấp hành chính sách và nghị 

quyết của Đảng, phải làm đúng chế độ gửi báo cáo và xin chỉ 

thị. 

Mỗi khi gặp tình hình mới, công tác mới, nhất là hiện 

nay từ chiến tranh đổi sang hoà bình, là một cuộc đổi mới 

rất lớn - tư tưởng của một số đảng viên và cán bộ không 

khỏi bỡ ngỡ, lệch lạc, hoặc "tả" hoặc hữu. Cho nên thống 

nhất ý chí, thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật, tập 

trung lãnh đạo là việc cực kỳ cần thiết và cực kỳ quan 

trọng. 

Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ 

quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, 

Đảng ta không có lợi ích gì khác. Để làm tròn nhiệm vụ 

nhân dân giao phó cho Đảng, toàn thể cán bộ và đảng viên 

phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 31-32.   
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phải tuyệt đối chấp hành mọi chính sách và nghị quyết của 

Đảng. 

… 

Các cơ quan tuyên truyền, tổ chức, giáo dục của Đảng 

phải làm cho cán bộ và đảng viên nhận rõ và theo đúng kỷ 

luật của Đảng. Đối với mỗi công tác quan trọng, cần phải 

làm cho mọi người hiểu cái gì nên làm, cái gì nên tránh, thế 

nào là đúng, thế nào là sai kỷ luật của Đảng. Như vậy kỷ 

luật của Đảng sẽ được bảo đảm, công tác của Đảng sẽ được 

thuận lợi, nhiệm vụ của Đảng sẽ chắc chắn hoàn thành. 

Toàn thể đảng viên và cán bộ ta hãy quyết tâm theo 

đúng kỷ luật của Đảng! 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 217, từ 
ngày 22 đến ngày 24-8-1954. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI BỘ ĐỘI, CÔNG AN VÀ CÁN 

BỘ TRƯỚC KHI VÀO TIẾP QUẢN THỦ ĐÔ1 

… 

2. Bác bổ sung một điều đáng thắc mắc mà các cô, các 

chú không ai nêu ra. Đó là một khuyết điểm rất to của các 

cô, các chú. Điểm đó là: Khi về xuôi thì đạo đức và nhân 

cách của mình phải thế nào? 

Các cô, các chú là những người kháng chiến, đều đã 

được học tập, rèn luyện, được thực hiện tự phê bình và phê 

bình. So với người không tham gia kháng chiến, không 

được học tập, rèn luyện thì các cô, các chú đã tiến bộ hơn 

rất nhiều. 

Tiến bộ ở những điểm nào? 

- Tác phong chịu đựng gian khổ. 

- Tinh thần luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của Đảng và 

Chính phủ giao cho. 

Đảng và Chính phủ đã đào tạo cho các cô, các chú thành 

những người tốt, mặc dù còn nhiều khuyết điểm phải sửa 

chữa. 

3. Bây giờ về xuôi thì thế nào? 

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, 

khó nhọc mới lên đến đỉnh. 

Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 45-47.  
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cái là nhào xuống vực sâu. 

Mấy năm kháng chiến, các cô, các chú đã học được 

nhiều đức tính tốt. Về xuôi nhất là về thành thị, sẽ có nhiều 

người phức tạp, nhiều thứ quyến rũ mình vào thói xấu. 

Ta ở rừng núi, quen tiết kiệm của công, của riêng. Đó là 

điều tốt. Về xuôi, Bác chỉ nói vài cái nhỏ: Phở ngon, rồi thì 

đồng hồ, bút máy, xe đạp, v.v.. Nếu không giữ được thói 

quen tiết kiệm thì sẽ tham ăn ngon, tham mua các thứ xa 

hoa. Lương không đủ thì sẽ lấy ở đâu? Lúc ấy chỉ có hai 

cách: Một là ăn cắp của Chính phủ, hai là bị tiền mua 

chuộc... 

Một vài thí dụ: Nó đi buôn lậu, sợ anh bắt, nó cho anh cái 

đồng hồ, bút máy để đi thoát. Cán bộ đi mua bán, nó cho ăn 

một ít để mua đắt, bán rẻ cho nó. Đó là ăn hối lộ, mà ăn hối lộ 

là có tội, vì nó làm hại cho nhân dân, thiệt đến công quỹ của 

Chính phủ. 

Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, 

trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi 

về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, 

sa vào tội lỗi. 

Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng "đạn 

bọc đường" vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy. 

Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hoá, thì phải 

luôn thực hành 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm, 

Liêm, Chính. 

Cuối cùng Bác dặn các cô, các chú: Về xuôi phải làm 

gương mẫu trong mọi việc, tuỳ hoàn cảnh của mình mà gần 

gũi, giúp đỡ nhân dân. Gương mẫu trong lời nói, việc làm, 

thái độ, sao cho người ta thấy rõ mình là con người kháng 

chiến. Ngay đối với những người không kháng chiến, những 

người "dinh tê"cũng không khinh rẻ họ, mà phải giúp đỡ 
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cho họ tiến bộ, để họ cùng ta làm việc. Việc nước là việc 

chung, mà việc thì rất nhiều, chỉ Bác cháu ta không làm hết 

việc đâu. Chúng ta phải dùng năng lực của mọi người. 

Bất kỳ trước đây họ là thế nào, nếu ngày nay họ thật thà 

tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, nếu họ 

muốn thật thà phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì 

chúng ta cần cộng tác với họ. 

... 

 

Nói ngày 5-9-1954. Tài liệu 
lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng. 
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LỜI CĂN DẶN CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI VÀO THÀNH1 

… Bác dặn như sau: 

- Chớ tự kiêu, tự mãn. 

- Chớ rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút thuốc phiện. 

- Chớ để lộ bí mật. 

- Chớ xa xỉ tham ô lãng phí. 

- Phải kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, đoàn kết 

với nhân dân. 

- Phải khiêm tốn, nghiêm chỉnh. 

- Phải giữ gìn tính chất trong sạch, chất phác của người 

chiến sĩ cách mạng. 

- Phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. 

- Phải làm đúng 10 điều kỷ luật. 

- Phải luôn luôn cảnh giác, và phải thực hiện tự phê bình 

và phê bình để tiến bộ không ngừng. 

… 

 

Nói vào tháng 10-1954. Sách Hồ 
Chí Minh: Tuyển tập, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1960, tr.502. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 82-83.  
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LỜI PHÁT BIỂU TRONG BUỔI TIẾP ĐẠI BIỂU 

NHÂN DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI1 

… 

Khó khăn phải giải quyết dần dần, từng bước, có kế 

hoạch, có thứ tự. Nhân dân ta phải dùng sáng kiến và nghị 

lực của mình để tự giải quyết khó khăn của mình, không nên 

hoàn toàn ỷ lại vào Chính phủ. Đồng thời, ai có sáng kiến 

hay, có đề nghị thiết thực và hợp lý, Chính phủ sẽ rất hoan 

nghênh. (Những đề nghị thiết thực hợp lý ấy, xin gửi cho 

Uỷ ban quân chính). 

3. Chế độ của ta là chế độ dân chủ. Nhân dân là chủ. 

Chính phủ là đày tớ của nhân dân. Nhân dân có quyền đôn 

đốc và phê bình Chính phủ. Chính phủ thì việc to việc nhỏ 

đều nhằm mục đích phục vụ lợi ích của nhân dân. Vì vậy, 

nhân dân lại có nhiệm vụ giúp đỡ Chính phủ, theo đúng kỷ 

luật của Chính phủ và làm đúng chính sách của Chính phủ, 

để Chính phủ làm tròn phận sự mà nhân dân đã giao phó 

cho. 

4. Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của chúng ta. Chúng 

ta phải đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ. Đoàn kết giữa Chính 

phủ và nhân dân. Đoàn kết giữa các tầng lớp trong nhân dân 

với nhau. Đoàn kết giữa đồng bào toàn quốc, từ Bắc chí 

Nam. Nói rộng hơn nữa: Đoàn kết giữa nhân dân ta và nhân 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 89-91.  
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dân các nước bạn, nhân dân châu Á, nhân dân nước Pháp và 

nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới. 

Đoàn kết chặt chẽ lực lượng trong nước và ngoài nước, 

chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn một cách 

thắng lợi. 

… 

 

Phát biểu ngày 16-10-1954. Báo 
Nhân dân, số 240, từ ngày 17 đến 
ngày 18-10-1954. 
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VỀ "Ý KIẾN BẠN ĐỌC"1 

Báo có mục "ý kiến bạn đọc", bạn đọc thường gửi ý kiến 

cho báo, đó là một việc rất hay. Vì đó là một cách phê bình 

và tự phê bình thiết thực, rộng rãi của nhân dân. Trong 

tháng 12 vừa qua, các bạn đọc đã phát biểu nhiều ý kiến 

hay, như những bài: 

- Nên đi họp đúng giờ, 

- Nên bảo đảm thóc gạo sạch sẽ để nộp thuế, 

- Các ô tô hàng cần niêm yết giá vé, 

- Ô tô hàng chớ tham chở nhiều khách quá, 

- Nên thận trọng trong việc trình bày khẩu hiệu, 

- Nên xoá bỏ những khẩu hiệu cũ của địch, 

- Cần quy định và phổ biến luật đi đường, 

- Nên tôn trọng luật đi đường, 

- Nên phát triển máy hơi than dùng chạy ô tô thay cho dầu, 

xăng, 

- v.v.. 

Song, bạn đọc đề nghị và báo nêu ra, đó chỉ là bước đầu. 

Nếu chỉ thế thôi, thì vô ích. Phải tiếp tục có bước thứ hai, 

tức là những người hoặc những cơ quan phụ trách phải thực 

hiện những điều báo đã nêu ra, thí dụ: 

Các chủ ô tô thì niêm yết giá vé và không chở quá nhiều 

khách. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 229-230.  
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Công an thì quy định và phổ biến luật đi đường, làm cho 

mọi người tôn trọng luật đi đường. 

Cán bộ đi họp đúng giờ, đồng bào nộp thuế thì đảm bảo 

nộp thóc gạo sạch sẽ, v.v.. 

Bước thứ ba là kiểm tra. Nhà báo, bạn đọc và nhân dân 

kiểm tra xem những việc ấy đã làm chưa? Làm đến đâu?... 

Nếu làm được chu đáo, thì báo phải có lời khen ngợi. Nếu 

làm không chu đáo, thì nhà báo và nhân dân phải tiếp tục 

phê bình, đấu tranh. 

Ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu 

tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt. Đấu 

tranh thì phải đấu tranh đến kết quả thắng lợi. Như thế, "ý 

kiến bạn đọc" mới thật có ích. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 307, ngày 
2-1-1955. 
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ĐẠO ĐỨC CÔNG DÂN1 

Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân 

làm chủ. Nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa 
vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân, 

tức là: 

- Tuân theo pháp luật Nhà nước. 

- Tuân theo kỷ luật lao động. 

- Giữ gìn trật tự chung. 

- Đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích 

chung. 

- Hăng hái tham gia công việc chung. 

- Bảo vệ tài sản công cộng. 

- Bảo vệ Tổ quốc. 

Trong những năm kháng chiến, bộ đội ta anh dũng hy 

sinh xương máu, đồng bào ta hăng hái góp sức của, sức 

người. Điều đó tỏ rằng đại đa số nhân dân ta đã tự giác, tự 

động làm trọn nghĩa vụ của người chủ nước nhà. 

Nhưng vẫn có một số ít người không làm đúng như vậy. 

Họ muốn hưởng quyền lợi mà không muốn làm nghĩa vụ. 

Thậm chí có những người phá hoại pháp luật (như tham ô, 

buôn gian, lậu thuế, trộm cắp, lưu manh...). Những thói xấu 

đó là do: 

a) Ảnh hưởng của xã hội cũ, của chế độ thực dân, phong 

kiến còn lại. 

b) Bọn đế quốc, phong kiến tuyên truyền lừa bịp, xui 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 258-259.  
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giục phỉnh phờ, làm cho một số người lạc hậu trốn tránh 

nghĩa vụ, làm trái phép luật, trái đạo đức công dân. 

Cho nên chúng ta cần phải có giáo dục đạo đức công 

dân để mọi người hiểu rõ: Lợi ích chung của nước nhà và 

lợi ích riêng của người dân là nhất trí; quyền lợi của công 

dân và nghĩa vụ của công dân là nhất trí; đã là người chủ 

của nước nhà thì phải phụ trách đối với Tổ quốc. Giáo dục 

có nhiều cách: giúp quần chúng giáo dục quần chúng bằng 

cách tự phê bình và phê bình để dạy dỗ lẫn nhau. Cán bộ 

giáo dục quần chúng bằng cách vạch rõ âm mưu của địch, 

lấy sự thật mà giải thích cho quần chúng rõ địa vị cao quý 

của người chủ nước nhà, lực lượng xây dựng to lớn của ta, 

tương lai vẻ vang của dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước 

của mọi người. Giáo dục là chính, nhưng đối với những kẻ 

ngoan cố không chịu sửa đổi thì chính quyền phải dùng 

phép luật. Phép luật là phép luật của nhân dân, dùng để 

ngăn cản những hành động có hại cho nhân dân, để bảo vệ 

lợi ích chung của đại đa số nhân dân. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 320, ngày 15-
1-1955. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI BUỔI LỄ KHAI MẠC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT NAM1 

… 

Những điều nên làm: Phải vạch rõ ranh giới, chia rõ phải 

trái. 

Vạch rõ ranh giới là phải nhận rõ ai là bạn, ai là thù? 

Đối với người, ai làm gì lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc 

ta đều là bạn. Bất kỳ ai làm điều gì có hại cho nhân dân và 

Tổ quốc ta tức là kẻ thù. Đối với mình, những tư tưởng và 

hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào là bạn. 

Những tư tưởng và hành động có hại cho Tổ quốc và đồng 

bào là kẻ thù. Thế là chẳng những ở ngoài, mà chính ở trong 

mình ta cũng có bạn và thù. Vì vậy chúng ta cần phải ra sức 

tăng cường bạn ở trong và ở ngoài, kiên quyết chống lại kẻ 

thù ở ngoài và ở trong mình ta. 

Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. 

Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ. 

- Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh 

thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn. Phải 

yêu và trọng lao động. Phải giữ gìn kỷ luật. Phải bảo vệ của 

công. Phải quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải chú ý 

đến tình hình thế giới, vì nước ta là một bộ phận của thế 

giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ với nước ta, 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 264-267.  
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việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới… 

- Phải quan tâm đến việc khôi phục và xây dựng lại nước 

nhà. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà 

đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho 

nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà 

nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn 

đấu chừng nào? 

- Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, 

cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi 

khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng. 

Cần phải trung thành, thật thà, chính trực. 

Những điều nên chống: Thanh niên cần phải chống tâm 

lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của 

mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. 

Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. 

Chống lười biếng, xa xỉ. Chống cách sinh hoạt uỷ mị. 

Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang. 

… 

 

Nói ngày 19-1-1955. Báo Nhân 
dân, số 326, ngày 21-1-1955. 
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BẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG CỘNG1 

Vì sao tôn trọng và bảo vệ tài sản công cộng là nhiệm vụ 

thiêng liêng của mọi người công dân? 

Tài sản công cộng là nền tảng, là vốn liếng để khôi phục 

và xây dựng kinh tế chung, để làm cho dân giàu nước mạnh, 

để nâng cao đời sống của nhân dân. Vì vậy, bảo vệ tài sản 

chung là nhất trí với lợi ích riêng của mọi người. Khinh 

thường tài sản chung tức là hại đến lợi ích riêng của mọi 

người. 

Có nhiều thứ khinh thường tài sản chung, thí dụ: 

- Những cơ quan tổ chức kềnh càng không hợp lý, việc ít 

người nhiều, tốn kém cho công quỹ một cách vô ích. Hoặc 

ham chuộng hình thức, trưng diện cho sang, phô trương, 

lãng phí. 

- Những ngành làm việc luộm thuộm, bừa bãi, để hư 

hỏng nguyên liệu và dụng cụ. Hoặc không khéo kinh doanh, 

quản lý, kế hoạch không chín chắn, sổ sách không phân 

minh, hại đến sản xuất; hàng hoá bị ứ đọng, hư hỏng. 

- Những người buôn lậu, trốn thuế, tổn hại cho công quỹ 

của Chính phủ và cho những bà con buôn bán thật thà. 

- Những cán bộ không cảnh giác, để bọn bất lương trộm 

cắp của công, v.v.. 

Để chống những tai hại ấy, thì cần phải giáo dục cho 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 297-298.  
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mọi người thấm nhuần: tôn trọng và bảo vệ của công là 

nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi một công dân. Đồng thời: 

- Các cơ quan cần phải chống phô trương, lãng phí; cần 

phải bồi dưỡng đạo đức cần, kiệm, chất phác. 

- Các ngành giáo dục cần phải bồi dưỡng cho thanh niên 

thói quen tiết kiệm, bảo vệ của chung; chống lãng phí xa 

hoa, xem khinh lao động. 

- Mỗi công dân, mỗi cơ quan cần phải kiên quyết đấu 

tranh chống tham ô, lãng phí, và nâng cao cảnh giác đề 

phòng địch phá hoại. 

- Các cơ quan phụ trách cần phải nghiêm khắc ngăn 

ngừa tham ô, lãng phí và kịp thời thi hành kỷ luật đối với 

những kẻ ngoan cố không chịu sửa đổi. 

Hiện nay, ở các nhà máy và các công trường, công nhân, 

nhân dân và thanh niên xung phong đang thi đua nâng cao 

năng suất và tiết kiệm, nêu gương đạo đức công dân. Quần 

chúng đã tiến bước, các cơ quan và cán bộ cần phải thực 

hiện phong trào tiết kiệm và bảo vệ của công. Đó là một 

cách chắc chắn để đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế 

một cách thiết thực để mau chóng cải thiện đời sống của 

nhân dân. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 340, ngày 
5-2-1955. 
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NÓI CHUYỆN TRONG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CẢI 

CÁCH RUỘNG ĐẤT ĐỢT II CỦA ĐOÀN "THÁI 

NGUYÊN - BẮC GIANG"1 

… Nếu cán bộ không phục vụ nhân dân thì phục vụ ai? 

Muốn phục vụ nhân dân thì phải đi đến nhân dân mà phục 

vụ; tuyệt đại đa số nhân dân là nông dân lao động. Vì vậy 

muốn phục vụ nhân dân thì phải về nông thôn. Phục vụ 

nhân dân mà không vẻ vang, thì cái gì là vẻ vang? Được 

phục vụ nhân dân là rất vẻ vang. Chúng ta đều là đày tớ 

nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. 

… 

- Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tuởng, phải 

hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong 

công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng 

nhằng thì không làm được việc. Phải kiểm tra công tác của 

cán bộ, nếu chỉ nghe báo cáo, có khi cán bộ báo cáo không 

đúng thì lãnh đạo sẽ sai lệch. 

- Lãnh đạo phải tập thể. Nhiều ý kiến góp lại thì đúng 

hơn, nếu mọi người làm theo ý kiến riêng của mình thì thất 

bại. 

Phải nâng cao kỷ luật, giữ vững kỷ luật. Những cán bộ 

có ưu điểm thì phải khen thưởng; người làm trái kỷ luật thì 

phải phạt. Nếu không thưởng thì không có khuyến khích; 

nếu không có phạt thì không giữ vững kỷ luật. Thưởng phạt 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 306-313.  
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nghiêm minh là cần thiết. 

… 

Quan trọng nhất là chỉnh đốn chi bộ, chi bộ là nền tảng 

của Đảng, của cách mạng ở xã, nếu không chỉnh đốn chi bộ 

được tốt thì những phần tử xấu sẽ ngóc đầu lên. Muốn chỉnh 

đốn chi bộ tốt, thì những phần tử xấu phải xử trí đúng mức: 

Cần đuổi ra khỏi Đảng thì đuổi ra, cần cách chức thì phải 

cách chức, cần hạ tầng công tác thì hạ tầng công tác, có thể 

giáo dục thì giáo dục. Việc này là việc quan trọng nhất, tất 

cả đội phải làm. Muốn xử trí đúng mức phải dựa vào quần 

chúng, nếu nói nhất loạt tốt cả, hoặc xấu cả cũng không 

được, muốn biết ai tốt, ai xấu phải dựa vào quần chúng. 

… 

 

Nói ngày 8-2-1955. In trong 
sách Những lời kêu gọi của 
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1956, t. III, tr.84-92. 
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NGƯỜI CÁN BỘ CÁCH MẠNG1 

Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. 

Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách 

mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: 

Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. 

Tận trung với nước. Tận hiếu với dân. 
Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm 

nhuần đạo đức cách mạng, hay là không. 

… 

Trong các ngành hoạt động, chúng ta có nhiều cán bộ 

anh dũng như vậy. Họ cũng có xương thịt như mọi người, 

cũng có gia đình như mọi người, cũng biết đau đớn như mọi 

người. Nhưng vì họ đã nhận rõ PHẢI, TRÁI, và giữ vững 

lập trường, cho nên họ đã hy sinh cá nhân cho lợi ích chung 

của nhân dân, của Tổ quốc, và làm cho kháng chiến thắng 

lợi. 

Chúng ta phải hiểu rằng: Những thắng lợi chúng ta đã 

tranh được tuy rất to, nhưng mới chỉ là thắng lợi bước đầu 

trên đường đi muôn dặm. Cho nên chúng ta quyết không 

nên vì thắng mà kiêu. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta còn 

nhiều khó khăn; thấy khó khăn để khắc phục khó khăn, chứ 

không phải thấy khó khăn mà sợ hãi, nản chí. 

Người cán bộ cách mạng phải mạnh dạn, phải có quyết 

tâm, phải có chí khí tiến lên mãi, tiến lên không ngừng. 

* 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 354-356.  
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*     * 

Trong hoàn cảnh hoà bình ngày nay, số đông cán bộ ta 

vẫn giữ vững truyền thống cách mạng tốt đẹp, cần cù chất 

phác, bền bỉ đấu tranh, làm tròn nhiệm vụ. 

Song, có một số cán bộ lầm tưởng hoà bình là thái bình, 

thờ ơ với đạo đức cách mạng và mắc nhiều khuyết điểm sai 

lầm. Thí dụ: 

- Muốn nghỉ ngơi, sợ gian khổ, muốn công tác ở thành 

thị, không thích đi cải cách ruộng đất. 

- Ngại công việc khó, không ham học tập, thiếu cảnh 

giác, kém kỷ luật. 

- Muốn ăn tiêu rộng rãi, thích phô trương lãng phí. Do 

đó mà tự tư, tự lợi, tham ô hủ hoá. 

- Ghen tị địa vị, quan liêu bao biện, không tin vào lực 

lượng quần chúng, không tin tưởng vào đấu tranh chính trị, 

hễ gặp khó khăn thì dao động hoang mang... 

Vì không nhận rõ PHẢI, TRÁI; không giữ vững lập 

trường, mà phạm những sai lầm khuyết điểm ấy. Cán bộ ta 

cần phải kiên quyết sửa chữa mới xứng đáng cái danh hiệu 

cao quý là người cán bộ cách mạng. 

Để sửa chữa, thì cần phải học tập lý luận, trau dồi đạo 

đức, nhận rõ điều gì là phải, thì cố gắng làm, điều gì là trái, 

thì kiên quyết tránh. Phải hiểu rằng bổn phận của người cán 

bộ cách mạng là suốt đời hết lòng hết sức phụng sự Tổ 

quốc, phục vụ nhân dân. Phải cố gắng thực hiện cho kỳ 

được: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải gần gũi 

nhân dân, học tập nhân dân, vì gần gũi nhân dân sẽ cảm 

thông những khó khăn, gian khổ của nhân dân, thấy rõ 

những gương anh hùng của nhân dân, giúp ta củng cố lập 

trường, trau dồi tư tưởng. 

Cách sửa chữa tốt nhất và quý nhất là thật thà tự phê 
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bình và phê bình. 

Mỗi người cán bộ (bất kỳ làm công việc gì, ở địa vị nào) 

quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, làm 

tròn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho - như thế mới là 

thiết thực góp phần vào công cuộc đấu tranh để củng cố hoà 

bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ 

trong cả nước ta. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 366, ngày 
3-3-1955. 
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG1 

Quyết tâm giúp đỡ loài người ngày càng tiến bộ và thoát 

khỏi ách áp bức, bóc lột, luôn luôn giữ vững tinh thần chí 

công vô tư - đó là đạo đức cách mạng.  

Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, 

người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được 

đạo đức đều là người cao thượng.  

Đại đa số chiến sĩ cách mạng là người có đạo đức: Cả 

đời hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, sinh hoạt ngày 

thường thì làm gương mẫu: gian khổ, chất phác, kính trọng 

của công... Đạo đức ấy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đổi 

xã hội cũ thành xã hội mới và xây dựng mỹ tục thuần 

phong.  

Không phải chúng ta ham chuộng khổ hạnh và bần cùng. 

Trái lại, chúng ta phấn đấu hy sinh, vì chúng ta muốn xây 

dựng một xã hội ai cũng ấm no, sung sướng. Nhưng chúng 

ta biết rằng: Muốn cải thiện đời sống, thì trước phải ra sức 

thi đua phát triển sản xuất; và trước phải nâng cao mức sống 

của nhân dân, rồi mới nâng cao mức sống của cá nhân mình. 

Tức là: "Lo, thì trước thiên hạ; hưởng, thì sau thiên hạ".  

Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng: ảnh hưởng xấu 

của xã hội cũ làm cho một số đảng viên và cán bộ (trong 

Đảng và ngoài Đảng) hủ hoá. Họ tưởng rằng cách mạng là 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 508-509.  
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cốt để làm cho họ có địa vị, được hưởng thụ. Do đó mà họ 

mắc những sai lầm: kiêu ngạo, chưng diện, hưởng lạc, lãng 

phí của công, tự tư tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền bát 

gạo là mồ hôi nước mắt của nhân dân.  

Họ quên mất tác phong gian khổ phấn đấu, lạt lẽo với 

công việc cách mạng, xa rời Đảng, xa rời quần chúng. Dần 

dần, họ mất cả tư cách và đạo đức người cách mạng, sa vào 

tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với Đảng, với 

Chính phủ, với nhân dân.  

Để ngăn ngừa cái xấu ấy, Đảng ta từ trên đến dưới phải 

chú trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng, tăng cường tinh 

thần cảnh giác, mở rộng tự phê bình và phê bình.  

 

C.B.  

Báo Nhân dân, số 460, ngày 
6-6-1955.  
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TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH1 

Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó 

giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà 

chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ 

không ngừng.  

Cho nên đảng viên và cán bộ cần phải nâng cao giác ngộ 

tư tưởng ngăn ngừa tự đại tự cao, mạnh dạn công khai tự 

phê bình, vui vẻ tiếp thụ lời phê bình của người khác.  

Đối với tự phê bình và phê bình, có 3 thái độ khác nhau:  

- Những đồng chí giác ngộ chính trị cao thì tự phê bình 

rất thật thà và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm. Khi phê 

bình người khác, các đồng chí ấy thành khẩn, nhẫn nại, giúp 

đỡ họ sửa chữa. Đối với những kẻ sai lầm rất nặng mà lại 

không chịu sửa đổi, thì các đồng chí ấy đấu tranh không nể 

nang.  

Chúng ta phải học tập tinh thần và tác phong của các 

đồng chí ấy.  

- Có một số ít người thì phê bình, giáo dục mấy cũng cứ 

ỳ ra, không chịu sửa đổi.  

Đối với hạng người này, chúng ta cần phải nghiêm khắc, 

phải mời họ ra khỏi Đảng, để tránh "con sâu làm rầu nồi 

canh".  

- Thái độ của một số khá đông cán bộ là: Đối với người 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 521-522.  
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khác thì phê bình đúng đắn, nhưng tự phê bình thì quá "ôn 

hoà". Các đồng chí ấy không mạnh dạn công khai tự phê 

bình, không vui lòng tiếp thu phê bình - nhất là phê bình từ 

dưới lên, không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của mình, 

thường tìm những "khó khăn khách quan" để tự biện hộ. 

Nói tóm lại: Đối với người khác thì các đồng chí ấy rất 

"mác xít", nhưng đối với bản thân mình thì mắc vào chủ 

nghĩa tự do.  

Nói chung, các đồng chí ấy rất trung thành với Đảng, với 

nhân dân; nhưng tư tưởng và tác phong chưa thuần, đang 

mang một ba lô chủ nghĩa cá nhân hoặc nặng hoặc nhẹ. Họ 

sợ mất "thể diện", mất "uy tín". Họ quên rằng không thực 

hiện tự phê bình và phê bình, thì nhiều khuyết điểm nhỏ sẽ 

cộng thành khuyết điểm to, nó sẽ rất tai hại cho công tác.  

Chúng ta phải giúp đỡ các đồng chí này. Các tổ chức của 

Đảng thì cần mở rộng dân chủ nội bộ, thực hiện thường 

xuyên tự phê bình và phê bình - nhất là phê bình từ dưới lên. 

Toàn thể đảng viên - trước hết là các cán bộ phụ trách - phải 

làm gương mẫu tự phê bình và phê bình.  

 

C.B.  

Báo Nhân dân, số 468, ngày 14-
6-1955. 
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CÓ PHÊ BÌNH PHẢI CÓ TỰ PHÊ BÌNH1 

Báo Nhân dân thường đăng những bài của bạn đọc hoặc 

của phóng viên nhà báo phê bình khuyết điểm trong công 

tác của một số ngành và địa phương. Nói chung nhiều ý 

kiến phê bình đều có căn cứ và những vấn đề phê bình đều 

là những vấn đề có quan hệ đến đời sống nhân dân và công 

tác của Nhà nước. 

Song phê bình không phải để có phê bình mà cần phải đi 

đến sửa chữa những khuyết điểm đã nêu ra nếu những 

khuyết điểm đó đúng. Sau khi báo nêu ý kiến phê bình đã có 

một số địa phương và cơ quan tự phê bình công khai trên 

báo và đề ra phương pháp sửa chữa khuyết điểm, như gần 

đây Tỉnh uỷ Cao Bằng đã gửi bài tự kiểm thảo đăng báo. Đó 

là một điều rất tốt. Nhưng cũng còn nhiều việc phê bình nêu 

lên báo rồi không thấy những cơ quan hay địa phương có 

vấn đề lên tiếng, như đối với bài phê bình Tỉnh uỷ Thanh 

Hoá coi nhẹ lãnh đạo sản xuất, nhà ga Hà Nội có những 

hiện tượng lãng phí, v.v.. 

Mong rằng các cơ quan hay địa phương có những vấn đề 

báo đã nêu lên nên phát biểu ý kiến, nói rõ chỗ nào báo phê 

bình đúng, chỗ nào sai, và có khuyết điểm thì phải sửa chữa 

như thế nào. Có như thế thì phê bình mới có ích. 

 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 25.  
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H.B. 
Báo Nhân dân, số 488, ngày 
4-7-1955. 
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BÀI NÓI TẠI PHÂN HIỆU II TRƯỜNG NGUYỄN ÁI 

QUỐC1 

… 

Làm sao cho nhân dân có công ăn việc làm để nâng cao 

đời sống của nhân dân lên, thì mức sống cán bộ mới nâng 

cao được. Nâng cao được phần nào là do sức cố gắng của 

mình quyết định. 

… 

Mục đích của dân ta cũng như của phe ta là làm sao cho 

nước Việt Nam được hoà bình, thống nhất, độc lập, dân 

chủ trong cả nước. Việc tiến hành phải có từng bước. Có 

hoà bình mới có thống nhất, mà có thống nhất được mới có 

hoà bình thật sự... Nhưng còn một kẻ địch ngoan cố hơn là 

kẻ địch tư tưởng. Nếu hiểu rằng phải để lợi ích chung của 

Đảng, của nhân dân lên trên, lợi ích cá nhân xuống dưới, 

làm cho đúng đường lối của Đảng, của Chính phủ, hết sức 

lo lắng, thương yêu nhân dân, thì nhất định khắc phục được 

địch trời, địch người. Nếu cán bộ không thông chính sách, 

để lợi ích cá nhân lên trên, nghĩ đến hưởng lạc, địa vị, 

muốn làm việc này việc kia..., tức là chưa thắng địch trong 

mình, thì khó thắng được địch Mỹ - Diệm, địch trời. 

Ta thắng kẻ địch mạnh vì ta có quyết tâm và đoàn kết. 

Trong giai đoạn đấu tranh chính trị này, ta lại càng phải có 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 65-68.  
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quyết tâm và đoàn kết hơn nữa, thế thì cuộc đấu tranh này 

tất thắng. Cuộc đấu tranh kinh tế, chính trị và tư tưởng nhất 

trí với nhau. Nhiệm vụ của cán bộ là cần phải nhận rõ để 

khắc phục mọi trở lực. 

… 

Đảng tức là nhiều đảng viên hợp lại theo chủ nghĩa Mác-

Lênin, theo mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng giai 

cấp. Chúng ta đều biết Đảng không phải trên trời rơi xuống, 

mà ở trong xã hội cũ, thực dân phong kiến. Truyền thống 

của dân tộc ta tốt, nhưng cái xấu trong xã hội cũ đã ảnh 

hưởng vào từng cá nhân đảng viên. Nói chung, Đảng mạnh 

vì Đảng có vũ khí tốt. Nhưng từng bộ phận, từng cá nhân có 

cái xấu. Vì thế, các cô, các chú ở đây cũng như ở nơi khác 

còn nhiều khuyết điểm; mặc dù những khuyết điểm ấy 

nhiều, ít, to, nhỏ khác nhau, nguyên nhân là vì trình độ lý 

luận thấp, vì không thật thà nghiêm khắc tự phê bình. 

Đảng mở lớp huấn luyện giúp các cô, các chú tiến bộ, 

xứng đáng là người đảng viên để phục vụ Đảng, phục vụ 

giai cấp. Gần hai năm học tập, các cô, các chú đều có tiến 

bộ, kẻ nhiều người ít. Dù các cô, các chú có sai lầm gì, 

nhưng các cô, các chú cũng nhận rõ Đảng ta là Đảng thế 

nào. Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để 

phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai 

cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ 

quốc, của giai cấp. 

Đảng phải rất mạnh, rất trong sạch. Lấy đồng hồ làm thí 

dụ: Bộ máy đồng hồ phải chạy đều, muốn chạy đều phải 

sạch sẽ. Đảng muốn trong sạch, mạnh mẽ thì mỗi bộ phận, 

mỗi đảng viên phải trong sạch, mạnh mẽ. 

Học tập xong, mỗi người sẽ đi công tác. Nếu tư tưởng 

không thông thì công tác kém kết quả. Bây giờ, mọi công 

tác của Đảng đều cần và quan trọng, đều có ích cho cách 
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mạng, về kinh tế cũng như về chính trị. Mọi người đều phải 

cố gắng tích cực làm, đừng so sánh, suy tính công tác này 

tiến bộ mau, công tác kia có tương lai, có tiếng tăm. Lại thí 

dụ cái đồng hồ: Có kim giây, kim giờ, chữ, máy, v.v.. Cái 

nào cũng muốn chạy, hoặc chữ thì muốn chạy, kim thì muốn 

đứng, thì không thành đồng hồ. Thí dụ nữa: Bác làm nhiệm 

vụ Chủ tịch, cần có người nấu ăn cho Bác, Bác phải cố 

gắng, người nấu ăn cũng vậy. Nếu không ăn được thì Bác 

cũng không làm được nhiệm vụ. Mỗi người một nhiệm vụ, 

có phân công, tất cả là hợp tác, không có việc gì là sang, 

việc gì là hèn. Việc gì làm tròn nhiệm vụ là sang, không làm 

tròn nhiệm vụ là hèn. 

Công việc của xã hội không có cái gì là cao sang, cái gì 

là hèn hạ. Thí dụ người hót phân trước kia ta cho là hèn, 

nhưng nay không thể coi như thế được: Nếu họ nghỉ hai 

ngày thì thành phố Hà Nội sẽ thế nào? 

… 

 

Nói vào tháng 7-1955. In 
trong sách Hồ Chí Minh: Phát 
huy tinh thần cầu học, cầu 
tiến bộ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1960, tr.53-56. 
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PHẢI GIỮ BÍ MẬT CỦA NHÀ NƯỚC1 

Người thường ai cũng có cái ví đựng tiền. Nhà nào cũng 

có cửa, có buồng, có hòm, có khoá, để phòng ngừa kẻ gian 

giảo, để giữ gìn của cải do mình khó nhọc làm ra. 

Giữ nhà phải cẩn thận như vậy. Giữ nước càng phải cẩn 

thận hơn. Những văn kiện bí mật của Nhà nước quan hệ trực 

tiếp đến vận mệnh của toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. 

Cho nên giữ bí mật của Nhà nước là nhiệm vụ của toàn dân, 

đặc biệt là nhiệm vụ của cán bộ các cơ quan, các đoàn thể. 

Muốn phá hoại ta về mọi mặt, kẻ địch dùng mọi thủ 

đoạn đê hèn để đánh cắp văn kiện bí mật của ta về chính trị, 

kinh tế, quốc phòng, v.v.. Khẩu hiệu của kẻ địch là: 

"Lấy được bất kỳ tình báo gì và dù là chút ít, cũng là 

quý". 

Nói chung, cán bộ ta được những năm kháng chiến huấn 

luyện, đã biết giữ bí mật. Nhưng cũng còn nhiều cán bộ lơ 

là và xem nhẹ việc ấy. Nhiều cán bộ còn phạm khuyết điểm: 

- Không cẩn thận trong việc viết, in, gửi, quản lý và 

kiểm tra văn kiện bí mật. 

- Mang văn kiện bí mật về nhà xem. Xem văn kiện bí 

mật ở chỗ đông người. Ghi chép những việc bí mật vào sổ 

tay thường của mình. 

- Hay ba hoa, đưa việc bí mật nói với vợ con, bầu bạn... 

- Ở quán cơm, rạp hát, công viên, tiệm hớt tóc... cũng 

đưa việc trong cơ quan ra nói. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 262-263.  
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- Khi viết thư riêng, hoặc viết bài cho báo chí, cũng nói 

đến việc bí mật... 

Như thế là các cán bộ đó đã vô tình mà giúp cho địch. 

Cũng có một số ít người, vì lập trường không vững, chí 

khí ươn hèn, bị tiền tài, ăn uống, gái đẹp quyến rũ, mà sa 

vào cạm bẫy của địch, tiết lộ bí mật cho địch. 

Cơ quan đặc vụ Mỹ - Diệm đã chỉ thị cho lũ tay sai của 

chúng: "Tìm làm quen với những cán bộ ham ăn chơi, ham 

tiêu xài, ham gái đẹp. Cho họ vay tiền, uống rượu, chơi gái. 

Làm cho họ say mê, mắc nợ, rồi đưa họ vào tròng". 

Giữ bí mật của Nhà nước là một bộ phận trong cuộc đấu 

tranh với địch. Đó là một vấn đề chính trị quan trọng. 

Chính phủ ta đã có phép luật về việc ấy. Các cơ quan và các 

đoàn thể cần phải xem trọng giáo dục, nghiêm chỉnh chấp 

hành và thường xuyên kiểm tra việc ấy. 

Cũng như mọi công việc khác, việc phòng gian bảo mật 

cần phải dựa vào lòng yêu nước và lực lượng của nhân dân. 

Chúng ta phải tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu 

thấu, để nhân dân giúp sức vào công việc này. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 700, ngày 
1-2-1956. 
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NÓI CHUYỆN VỚI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG 

TÁC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NĂM 19561 

… Phải thật thà xem trọng lợi ích của nhân dân, luôn 

luôn chú ý đến đời sống của nhân dân. 

… 

Muốn bảo đảm kế hoạch, cán bộ cần phải kiên nhẫn, cố 

gắng và quyết tâm, cán bộ phải làm cho quyết tâm của mình 

biến thành quyết tâm của nhân dân, thì chắc chắn sẽ thành 

công. 

 

* 

*     * 

 

Có một số cán bộ chưa thật yên tâm công tác, như vậy 

không đúng. Làm cán bộ không phải là để thăng quan, phát 

tài. Chính phủ là đày tớ của nhân dân. Cán bộ làm công tác 

gì cũng vì dân vì nước. Nếu làm tròn nhiệm vụ là vẻ vang, 

là anh hùng. Không nên đứng núi này, trông núi nọ. Lấy 

một thí dụ, có một cây thông đang xanh tốt, nhưng cành lá 

than phiền: "Rễ được nằm yên dưới đất, còn chúng tôi cành 

lá thì phải chịu đựng gió sương". Rễ cũng phàn nàn: "Cành 

lá thì được thanh nhàn với giăng gió, tôi thì phải nằm mãi 

dưới đất, không ai dòm ngó đến". Hai bên đều không yên 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 318-320.  
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tâm và đòi đổi lẫn nhau. Kết quả, cây thông sẽ thế nào? 

Cán bộ chúng ta mỗi người một việc, phải tích cực, phải 

có tinh thần trách nhiệm, không nên vì có thành tích mà chủ 

quan, hoặc có sai lầm mà bi quan. Chúng ta là cán bộ cách 

mạng, phải khắc phục khó khăn, không sợ khó sợ khổ… 

 

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí 
Minh. 
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LỜI BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN (MỞ RỘNG) 

CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LAO 

ĐỘNG VIỆT NAM1 

… 

Liên hệ với tình hình Đảng ta, chúng ta đặc biệt nhận 

thức thêm: Đảng ta có tập thể lãnh đạo, nhưng còn thiếu sót: 

Vì chúng ta còn kém về trình độ lý luận và về mặt nắm 

tình hình thực tế. 

Vì trong Đảng ta chưa xây dựng hẳn hoi các chế độ công 

tác thích hợp. 

Vì dân chủ nội bộ chưa thật mở rộng; vì phê bình và tự 

phê bình chưa được phát huy, nhất là phê bình từ dưới lên. 

Để sửa chữa những thiếu sót đó, chúng ta cần phải tăng 

cường tập thể lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, 

trong Đảng và trong cơ quan chính quyền. 

Tập thể lãnh đạo phải đi đôi với cá nhân phụ trách. 

Phải định rõ chế độ làm việc, đảm bảo nguyên tắc lãnh 

đạo cao nhất của Đảng, tức là tập thể lãnh đạo. 

Phải mở rộng dân chủ; phải mở rộng phê bình và tự phê 

bình, nhất là phê bình từ dưới lên. 

Phải nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận 

với thực tiễn cách mạng; phải đi sát thực tế, phải liên hệ mật 

thiết với quần chúng. 

Phải luôn luôn nhớ rằng: Điều quan trọng bậc nhất trong 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 312-315.  
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kế hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay là nhằm cải thiện 

dần đời sống của nhân dân. 

Chúng ta phải nhận rằng: Hiện tượng sùng bái cá nhân 

có trong một chừng mực nào đó ở trong Đảng và ngoài 

Đảng; tuy nó chưa gây ra tệ hại nghiêm trọng, nhưng nó 

cũng hạn chế sáng kiến và tinh thần tích cực của đảng viên 

và của nhân dân. 

Từ Trung ương đến địa phương đều có hiện tượng ấy. 

Để sửa chữa hiện tượng sùng bái cá nhân, chủ yếu là 

dùng phương pháp giáo dục; đồng thời nâng cao vai trò của 

Đảng, của tập thể, của nhân dân. 

 

* 

*      * 

 

Trong Hội nghị này, các đồng chí đã thật thà tự phê bình 

và thành khẩn phê bình Trung ương và Bộ Chính trị; thế là 

rất tốt. Chúng ta không sợ khuyết điểm, vì chúng ta có đủ 

nghị lực và quyết tâm để sửa chữa khuyết điểm. 

Thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình là thứ vũ 

khí sắc bén nhất để sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu 

điểm. Vì vậy, chẳng những chúng ta phải thực hiện mở rộng 

phê bình và tự phê bình trong Đảng và trong cơ quan chính 

quyền, mà chúng ta còn phải hoan nghênh những lời phê 

bình thành thật của nhân dân. 

… 

 

Đọc ngày 24-4-1956. Báo Nhân 
dân, số 785, ngày 27-4-1956. 
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THƯ GỬI ĐỒNG BÀO KHU TỰ TRỊ THÁI - MÈO 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM MỘT NĂM THÀNH LẬP KHU 

TỰ TRỊ1 

… 

4. Nhân dân thẳng thắn phê bình cán bộ, phê bình chính 

quyền; bày tỏ lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính 

những ý kiến và nguyện vọng của mình; giúp Chính phủ đặt 

chủ trương và kế hoạch cho đúng để cải thiện đời sống cho 

nhân dân. 

Cán bộ phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, phải gần gũi 

nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân, chăm lo đến đời sống 

của nhân dân; hết sức chống quan liêu, tham ô, lãng phí. 

… 

Chào thân ái và quyết thắng 

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 1956 

HỒ CHÍ MINH 

Báo Nhân dân, số 796, ngày 
9-5-1956. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 326-327.  
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NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI CHIẾN SĨ THI ĐUA  

NGÀNH THƯƠNG NGHIỆP LẦN THỨ NHẤT1 

… 

Có anh chị em chưa yên tâm công tác cho là làm việc 

này không vẻ vang, muốn xin đổi việc khác. Ví như một 

cái cây trồng chỗ này một thời gian, lại nhổ đi trồng chỗ 

khác thì cây không thể mọc tốt được. Cán bộ cũng vậy, 

đứng núi này trông núi nọ thì làm việc gì cũng không đạt 

được kết quả. Phải nhớ rằng lao động, bất cứ lao động gì 

mà có ích lợi cho nhân dân, cho xã hội đều là vinh quang. 

Ví dụ: Anh chị em công tác vệ sinh thật là khó nhọc, lại 

chịu thối tha bẩn thỉu. Nếu không có những người làm 

công việc đó thì đời sống mọi người sẽ thế nào? Những 

anh chị em đó, cũng có người đã trở thành chiến sĩ, như thế 

là vẻ vang. Không phải làm chức này, chức nọ mới là vẻ 

vang; xã hội có nhiều công việc, ai làm tròn nhiệm vụ đều 

là vẻ vang. Dưới chế độ ta cán bộ từ trên xuống dưới đều là 

đày tớ của nhân dân. Nhân dân giao cho nhiệm vụ gì thì 

phải làm cho tốt. 

Có người chỉ lo đến tiền đồ cá nhân. Như thế là chưa 

hiểu "tiền đồ của mỗi người nằm trong tiền đồ của cách 

mạng, của dân tộc". Trước cách mạng dù làm gì cũng đều là 

nô lệ của thực dân. Bây giờ ta đã đánh bẹp thực dân rồi thì 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 333-336.  
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bất kỳ làm việc gì, ở đâu ta cũng không phải là nô lệ nữa. 

Muốn tiền đồ của mình được vẻ vang thì phải cố gắng làm 

tròn nhiệm vụ, xây dựng tiền đồ của Tổ quốc. Ví dụ như 

một người đang đi trên một chiếc tàu hoả, xe đang chạy 

nhưng người đó muốn nhanh hơn nên nhảy ra ngoài. Như 

thế thì sẽ ra sao? Cho nên muốn tách tiền đồ cá nhân ra khỏi 

tiền đồ chung là không được. 

Về cán bộ lãnh đạo thì khuyết điểm chính là xa quần 

chúng, xa thực tế. Như thế là quan liêu mà quan liêu thì dễ 

mắc nhiều sai lầm, khuyết điểm. Ta cần kiên quyết chống 

bệnh quan liêu. 

Các chiến sĩ thì còn khuyết điểm là thi đua chưa được 

thường xuyên, thiếu liên tục. Có kinh nghiệm, sáng kiến cũng 

không chú ý phổ biến. Cán bộ lãnh đạo lại không theo dõi, 

bồi dưỡng. Có khi lại máy móc kéo chiến sĩ đi hết hội nghị 

này đến hội nghị khác; chiến sĩ mà cứ đi báo cáo, xa rời công 

tác là hết chiến sĩ. Không khéo lãnh đạo phong trào, bồi 

dưỡng chiến sĩ làm đầu tàu là khuyết điểm; và lãnh đạo cần 

phải chú ý sửa chữa. 

… 

Toàn thể cán bộ trong ngành phải có ý thức lao động là 

vẻ vang, rèn luyện tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng 

gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ 

giao cho. Phải tích cực chống lãng phí, tham ô, vì những sai 

lầm đó có hại cho Nhà nước, cho nhân dân và có hại trực 

tiếp cho cán bộ, nhân viên; phải thực hành tiết kiệm; quản lý 

tốt của công; quản lý chặt chẽ thị trường; chống đầu cơ tích 

trữ, bình ổn vật giá phục vụ nhân dân. 

Cần phải tăng cường đoàn kết nội bộ và đoàn kết với nhân 

dân để làm tròn nhiệm vụ. Trong ngành có nhiều loại cán bộ, 

phải đoàn kết cho chặt chẽ; nếu chỉ đoàn kết nội bộ mà không 

đoàn kết với nhân dân thì không làm được việc. Cách mạng 

thắng lợi, kháng chiến thắng lợi là vì đoàn kết. Vì vậy, khối 
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đoàn kết phải được củng cố và tăng cường để tiếp tục đấu 

tranh thắng lợi. 

 

Tạp chí Sinh hoạt thương nghiệp, 
số đặc biệt, năm 1956, tr. 15-16. 
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THƯ GỬI THƯƠNG BINH, BỆNH BINH VÀ GIA 

ĐÌNH LIỆT SĨ NHÂN NGÀY 27 THÁNG 71 

… 

Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình 

liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. 

Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu 

và giúp đỡ họ. 

Nhiều nơi đồng bào đã hiểu đúng và làm đúng như vậy. 

Nhưng cũng còn một số ít địa phương chưa hiểu đúng, làm 

đúng. Tôi mong rằng đồng bào, đoàn thể và cán bộ ở những 

địa phương đó sửa chữa những thiếu sót ấy và quan tâm 

giúp đỡ những người đã từng hy sinh cho nước nhà. 

Và nhắc nhủ anh em thương binh, bệnh binh: 

Đã là quân nhân cách mạng thì bao giờ cũng phải là 

chiến sĩ anh dũng. Khi ở trại thì anh em nên thi đua học tập 

và công tác. Lúc ra trại, thì nên hăng hái tham gia công tác 

sản xuất ở địa phương, ở cơ quan. 

Trong thời kỳ vừa qua, về cải cách ruộng đất, sản xuất 

nông nghiệp, ở các nhà máy, các công trường, nhiều đồng 

chí đã trở thành chiến sĩ thi đua, đã được khen thưởng và cất 

nhắc. Như thế là rất tốt. 

Nếu anh em nào có sai lầm, như: công thần, ỷ lại, kém 

kỷ luật, kém tin tưởng, yêu cầu nhân dân quá đáng, không 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 372-373.  
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tích cực công tác... thì nên cố gắng sửa chữa. Đoàn thể và 

cán bộ thì lấy tinh thần thương yêu và đoàn kết mà giúp 

những anh em ấy sửa chữa để trở thành những người gương 

mẫu. 

Ngoài sự săn sóc của Chính phủ, đồng bào ra sức giúp 

đỡ, anh em hăng hái công tác. Như thế là mọi người đều làm 

tròn phận sự của mình...  

 

Chào thân ái và quyết thắng 

Ngày 17 tháng 7 năm 1956 

HỒ CHÍ MINH 

Báo Nhân dân, số 875, ngày 27-
7-1956. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP NGHIÊN CỨU CHÍNH 

TRỊ KHOÁ 1, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT 

NAM1 

... Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời 

phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự 

cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi 

mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải 

tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân. 

Thời gian các bạn đến nghiên cứu ở trường này tương 

đối ngắn ngủi, cho nên không thể yêu cầu quá cao, quá 

nhiều. Những điều các bạn nghiên cứu được ở đây có thể ví 

như một hạt nhân bé nhỏ. Sau này, các bạn sẽ tiếp tục săn 

sóc, vun xới, làm cho hạt nhân ấy mọc thành cây và dần dần 

nở hoa, kết quả. 

Theo ý riêng của tôi, thì hạt nhân ấy có thể tóm tắt trong 

11 chữ: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân". 

Nói tóm tắt, minh minh đức tức là chính tâm. Thân dân 

tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên 

hết. 

Nói một cách khác, tức là "tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, 

hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc". 

Chúng ta hoặc ít hoặc nhiều đều mắc phải tư tưởng, tập 

quán, tác phong của xã hội cũ. Cho nên thực hiện 2 chữ 

chính tâm không phải dễ dàng. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 376-380.  
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Phải kinh qua cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới 

trong bản thân mình: Một cuộc đấu tranh gay go, gian khổ 

và liên tục. Nhưng ta kiên quyết thì cái mới nhất định thắng 

cái cũ và chính tâm nhất định thành công. 

Tự do tư tưởng. - Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng 

phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi 

người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. 

Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi 

người. 

Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, 

lúc đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng 

chân lý. 

Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái 

gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không 

phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - 

tức là phục tùng chân lý. 

… 

 

Nói ngày 21-7-1956. In trong 
sách Những lời kêu gọi của 
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1956, t. III, tr.301-305. 
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TỰ PHÊ BÌNH, PHÊ BÌNH, SỬA CHỮA1 

Tự phê bình là cá nhân, (cơ quan hoặc đoàn thể) thật thà 

nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác 

giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết mà tránh 

những khuyết điểm mình đã phạm. 

Phê bình là thấy ai (cá nhân, cơ quan, đoàn thể) có khuyết 

điểm thì thành khẩn nói cho họ biết để họ sửa chữa, để họ tiến 

bộ.  

Mục đích tự phê bình và phê bình đều nhằm giúp nhau 

sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, cùng nhau tiến 

bộ. 

Từ xưa đến nay, có bao giờ bọn phong kiến, tư bản, đế 

quốc, thực dân tự phê bình và để người khác phê bình chúng 

không? Không! Bởi vì chúng không muốn mà cũng không 

thể sửa chữa khuyết điểm căn bản của chúng là chế độ 

người bóc lột người. Hơn nữa, ai phê bình thì bị chúng 

khủng bố. Chỉ có nhân dân dám phê bình chúng bằng cách 

mạng đánh đổ chúng. 

Dưới chế độ dân chủ, thì mọi người, trước hết là mọi cán 

bộ, mọi cơ quan và đoàn thể cần phải thật thà tự phê bình và 

hoan nghênh người khác phê bình mình; có như vậy mới 

tiến bộ được. 

Phê bình là cốt để giúp nhau tiến bộ. Cho nên phê bình 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 386-387.  
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phải có thái độ thành khẩn, tính chất xây dựng. Không nên 

phê bình ẩu, phê bình suông. Khi phê bình cần phải xét 

nguyên nhân của khuyết điểm, phải cân nhắc đến ưu điểm, 

phải đề ra cách sửa chữa. Thí dụ: Nhân dân ta mạnh dạn phê 

bình. Đó là một điều rất tốt. Thế là dân chủ thật sự. Nhưng 

khi phê bình, chúng ta cần phải: 

- Xét rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, những khó 

khăn...  

- Kiểm điểm thành tích... 

Đảng và Chính phủ ta rất sẵn sàng nhận những lời phê 

bình của nhân dân và có quyết tâm sửa chữa. Cho nên khi 

phê bình, chúng ta cần phê bình một cách thiết thực và đề 

nghị phương pháp sửa chữa hợp lý. Phê bình và giúp đỡ sửa 

chữa, đó là quyền lợi và nghĩa vụ dân chủ của nhân dân ta. 

Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật 

dân chủ mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh phê 

bình, và kiên quyết sửa chữa. Do tự phê bình và phê bình, 

nhất là phê bình từ dưới lên - mà chúng ta đoàn kết càng 

chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng, 

càng chắc chắn thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng một 

nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 

giàu mạnh. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 874, ngày 26-
7-1956. 
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PHẢI XEM TRỌNG Ý KIẾN CỦA QUẦN CHÚNG1 

Nhân dân ta đã tiến bộ nhiều. Không những trong các 

cuộc hội họp, quần chúng đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến của 

mình, mà nhiều khi còn gửi thư cho các báo, cơ quan và 

đoàn thể, hoặc thành khẩn phê bình và tự phê bình hoặc nêu 

những đề nghị thiết thực. 

Đó là một điều rất tốt: Nó làm cho nhân dân càng gần 

gũi và càng tin tưởng đoàn thể và chính quyền. Nó làm cho 

đoàn thể và chính quyền càng hiểu thấu nguyện vọng của 

quần chúng, càng thấy rõ những thiếu sót của mình để sửa 

chữa. Nó làm cho chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ. Nó càng 

chứng tỏ chế độ của ta là thật sự dân chủ. 

Trách nhiệm của cán bộ chính quyền và đoàn thể là phải 

xem trọng những phê bình và những đề nghị của quần 

chúng. Những cán bộ (hoặc cơ quan, đoàn thể) được phê 

bình cần phải thật thà và công khai tự phê bình, ra sức sửa 

chữa. Nếu lời phê bình có chỗ không thật đúng, thì phải giải 

thích rõ ràng cho quần chúng hiểu. Nhưng dù phê bình đúng 

cả hay là chỉ đúng một phần nào, chúng ta cũng cần luôn 

luôn hoan nghênh quần chúng phê bình. Tuyệt đối không 

được áp bức phê bình. Chúng ta phải nhớ rằng cán bộ đoàn 

thể cũng như chính quyền, từ trên đến dưới, đều là đày tớ 

của nhân dân, phải xem trọng ý kiến của nhân dân. Nhiều 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 414-415.  
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cán bộ ta cố gắng làm đúng như thế. 

Nhưng vẫn có nhiều cán bộ không làm đúng như vậy. 

Vài thí dụ: 

Các báo thường đăng lời phê bình của nhân dân. Nhưng 

nhiều khi như "nước đổ đầu vịt", cán bộ, cơ quan và đoàn 

thể được phê bình cứ im hơi lặng tiếng, không tự kiểm 

điểm, không đăng báo tự phê bình và hứa sửa chữa. 

Thậm chí có cán bộ địa phương đã tự tiện bóc thư cấp 

trên gửi cho nhân dân, dùng dằng trao thư ấy cho nhân dân 

một cách chậm trễ, hoặc không trao mà cán bộ tự viết trả lời 

cho cấp trên (như Uỷ ban hành chính xã Đồng Minh, Nam 

Định). Có cán bộ đã dọa nạt nhân dân vì họ đã gửi thư cho 

cấp trên (như Phó Chủ tịch xã Xuân Yên, Hà Tĩnh). 

Làm như vậy, các đồng chí ấy đã phạm kỷ luật: Một là 

bóc thư riêng của người khác; hai là bưng bít tai mắt cấp 

trên, bịt mồm bịt miệng quần chúng. Sai lầm ấy phải được 

chấm dứt. 

Một điểm nữa cần nói: Phê bình và đề nghị là quyền dân 

chủ của mọi công dân. Khi gửi thư cần suy xét kỹ lưỡng, 

bày tỏ thật thà, viết tên họ và địa điểm rõ ràng, thì cơ quan 

nhận được thư mới có thể điều tra, nghiên cứu. Thư mà 

không có tên họ và địa điểm là không có giá trị gì. 

Nói tóm lại, cán bộ, cơ quan và đoàn thể cần thật sự 

xem trọng ý kiến của quần chúng nhân dân. 

 

C.B. 

Báo Nhân dân, số 900, ngày 21-
8-1956. 



 331 

KẾT LUẬN VỀ ĐỢT 1 CỦA HỘI NGHỊ TRUNG 

ƯƠNG LẦN THỨ 10 (MỞ RỘNG)1 

… 

Tình hình trước mắt rất phức tạp và rất nhiều khó khăn, 

vì trong công việc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức 

đã phạm nhiều sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng và phổ 

biến. Nhưng chúng ta lại có những điều kiện thuận lợi để 

dựa vào đó mà khắc phục sai lầm và khó khăn và giải quyết 

tình hình phức tạp: Nhân dân ta tốt, Đảng ta có truyền thống 

đoàn kết chặt chẽ và phấn đấu anh dũng, đảng viên và cán 

bộ ta rất tin tưởng ở Trung ương Đảng và Chính phủ. 

Khó khăn còn nhiều, nhưng nó là tạm thời. Còn những 

điều kiện thuận lợi là những điều kiện căn bản. 

Chúng ta kiên quyết sửa chữa thì nhất định sửa chữa 

được khuyết điểm, khắc phục được khó khăn, phát huy 

được thành tích. 

Để đạt mục đích ấy, mỗi một đảng viên, mỗi một cán bộ 

đều phải quyết tâm phấn đấu để chấp hành nghiêm chỉnh 

nghị quyết của Trung ương, đều phải thấy rõ những khó 

khăn, phức tạp, đều phải nắm vững tình hình, đều phải kiên 

quyết sửa chữa. 

Từ Trung ương đến chi bộ xã đều phải làm đúng nguyên 

tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách; đều phải chống cái 

tệ sùng bái cá nhân và quan liêu mệnh lệnh; đều phải thật 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 430-432.  
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thà tự phê bình và phê bình thẳng thắn; đều phải thật sự dân 

chủ. 

Trong khi sửa chữa, các cấp khu, tỉnh, huyện, xã sẽ gặp 

nhiều vấn đề rất phức tạp. Thí dụ: Làm thế nào để thật sự 

đoàn kết nông thôn? Làm thế nào để giải quyết hợp tình hợp 

lý vấn đề tinh thần và vấn đề vật chất cho mọi người và mọi 

từng lớp trong thôn xã, v.v.? Nhưng dù phức tạp mấy, chúng 

ta nắm vững chính sách của Đảng, làm đúng nghị quyết của 

Trung ương, theo đúng đường lối quần chúng, thì chúng ta 

có thể giải quyết được cả. 

Một điều nữa cần phải chú ý là: Khi gặp tình hình 

chuyển mới, thì các cấp uỷ địa phương phải báo cáo ngay và 

đề nghị cách giải quyết, để cấp trên kịp thời giúp ý kiến. 

Các đồng chí về địa phương cần phải làm cho cán bộ và 

đảng viên thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình 

cùng quyết tâm sửa chữa khuyết điểm sai lầm của Trung 

ương, làm cho mọi người đều hăng hái, kiên quyết và tin 

tưởng. 

Chúng ta đã thấy sai lầm khuyết điểm. Bộ Chính trị 

quyết ra sức sửa chữa. Tôi thay mặt Trung ương kêu gọi 

toàn thể đảng viên, toàn thể cán bộ, toàn thể nhân dân, đều 

phải ra sức giúp Bộ Chính trị sửa chữa. 

Toàn Đảng ta, toàn dân ta đoàn kết nhất trí, thì dù sai 

lầm khuyết điểm nhiều mấy, chắc chắn cũng sửa chữa được. 

Những khó khăn phức tạp hiện nay cũng là một cuộc thử 

thách lớn. Vượt qua cơn sóng gió này, kinh nghiệm ta sẽ 

nhiều thêm, lực lượng ta sẽ mạnh thêm, thành tích ta sẽ mở 

rộng thêm và Đảng ta nhất định sẽ củng cố thêm và phát 

triển thêm. 

… 
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Nói ngày 1-10-1956. Tài liệu 
lưu tại Cục Lưu trữ, Văn phòng 
Trung ương Đảng. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ TRUNG, 

CAO CẤP QUÂN ĐỘI1 

… 

Công tác cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức đã mắc 

những sai lầm rất nghiêm trọng, làm tổn thất nặng nề cho ta 

về nhiều mặt. Nhưng chúng ta đã thấy rõ những sai lầm đó 

và quyết tâm sửa chữa, thì nhất định sửa chữa được. Vì 

Đảng ta là một đảng chỉ vì lợi ích của nhân dân mà phấn 

đấu, ngoài ra không có một lợi ích riêng nào khác. Trải qua 

bao nhiêu năm đấu tranh anh dũng và gian khổ, Đảng ta 

không bao giờ sợ khổ, sợ khó và cũng không hề sợ vạch rõ 

khuyết điểm của mình. Có khuyết điểm thì Đảng thành khẩn 

nhận và kiên quyết sửa chữa. Vì vậy, Đảng đã được nhân 

dân đồng tình và ủng hộ, đã vượt được nhiều khó khăn, thu 

được nhiều thắng lợi, luôn luôn nắm vững và nêu cao ngọn 

cờ lãnh đạo của Đảng... 

Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 

đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương. 

Nam Bắc đoàn kết chặt chẽ, 

Quân, dân đoàn kết chặt chẽ, 

Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất 

định vượt được khó khăn, sửa được sai lầm, giành được 

thắng lợi. 

… 

Nói vào tháng 11-1956. In trong 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 446-447.  
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sách Những lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1958, t. IV, tr. 22-24. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP NGHIÊN CỨU CHÍNH 

TRỊ KHOÁ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÂN DÂN VIỆT 

NAM1 

Hôm nay tôi muốn nói một câu chuyện rất giản đơn, 

nông cạn, câu chuyện về Tam tự kinh. Câu đầu tiên Tam tự 

kinh là "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Chúng ta mượn câu ấy 

làm đầu đề nói chuyện. 

Nhân nghĩa là nhân dân. Trong bầu trời không gì quý 

bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực 

lượng đoàn kết của nhân dân. 

Thiện nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không có 

gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân. 

Trong xã hội có THIỆN và cũng có ÁC. 

Theo nghĩa rộng thì cả thế giới và trong một nước có 

THIỆN và có ÁC. Theo nghĩa hẹp thì trong bản thân và tư 

tưởng của mỗi một người cũng có THIỆN và có ÁC. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân chỉ lo 

làm lợi cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, ngày 

càng tiến bộ về vật chất và tinh thần, làm cho trong xã hội 

không có người bóc lột người. Thế là THIỆN. 

Tư bản, đế quốc và phong kiến chỉ lo bóc lột nhân dân, 

thậm chí gây chiến tranh giết hại nhân dân, để làm lợi cho 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 453-457.  
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một nhóm ít người. Thế là ÁC. 

 

* 

*      * 

 

Nói về mỗi một người chúng ta, nếu hết lòng hết sức 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thế là THIỆN. Nếu 

chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không lo đến lợi ích chung 

của nước nhà, của dân tộc. Thế là ÁC. Thực hành chí công 

vô tư, cần kiệm liêm chính. Thế là THIỆN. Nếu phạm phải 

quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lười biếng. Thế là ÁC. 

THIỆN và ÁC là hai cái mâu thuẫn, luôn luôn đấu 

tranh gay gắt với nhau. Cuộc đấu tranh ấy phải trường kỳ 

và gian khổ, nhưng cuối cùng thì ÁC nhất định bại, 

THIỆN nhất định thắng. 

… 

Trước đây mười hai năm, ở nước ta phe ÁC là thực dân 

và phong kiến rất mạnh, chúng thẳng tay áp bức bóc lột 

nhân dân ta. Lúc đó Đảng chỉ mới có một số ít đồng chí hoạt 

động bí mật. Thường có những đồng chí bị bắt bớ, chém 

giết. Nhưng Đảng tin chắc rằng ta hy sinh phấn đấu để giải 

phóng nhân dân, ta là THIỆN, ta nhất định thắng. Vì mục 

đích chính đáng và tin tưởng vững chắc, cho nên dù đế quốc 

và phong kiến khủng bố ác liệt, Đảng vẫn phát triển mạnh, 

lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, lập nên chế 

độ dân chủ cộng hoà, kháng chiến thắng lợi, hoàn toàn giải 

phóng cả miền Bắc nước ta. 

… 

Bản thân mọi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng của xã 

hội cũ hoặc nhiều, hoặc ít. Cho nên trong người chúng ta 

hoặc nhiều hoặc ít không tránh khỏi có cái ÁC, như tự đại, tự 

kiêu, tự tư, tự lợi. Nhưng với sự giúp đỡ giáo dục của Đảng 
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và Chính phủ, sự cố gắng học tập và cải tạo của mọi người, 

thì cái ác trong mình chúng ta ngày càng bớt, cái THIỆN 

ngày càng tăng. 

… 

Đảng đã có những thành tích lãnh đạo nhân dân giành 

được những thắng lợi như đã nói trên. Nhưng Đảng cũng đã 

có những sai lầm khuyết điểm trong cải cách ruộng đất. Là 

một đảng chân chính cách mạng, Đảng thật thà nhận sai lầm 

khuyết điểm của mình, quyết tâm sửa chữa và nhất định sửa 

chữa được. 

Trong cải cách ruộng đất, cán bộ đã phạm những sai lầm 

khuyết điểm nghiêm trọng, cần phải kiên quyết sửa chữa. 

Nhưng không nên vì sai lầm khuyết điểm mà phủ nhận 

thành tích của cải cách ruộng đất tức là giai cấp phong kiến 

địa chủ đã bị đánh đổ, độ 8 triệu nông dân đã có ruộng cày. 

Đó là một thành tích không ai có thể chối cãi được. Cần 

nhận rõ như thế để không vì sai lầm khuyết điểm mà bi 

quan. Trái lại vẫn giữ vững lòng tin tưởng vào Đảng và 

Chính phủ. 

Đảng cũng ở trong xã hội. Đảng là do nhiều người cách 

mạng họp lại, cho nên dù với sự rèn luyện theo chủ nghĩa 

Mác - Lênin, Đảng có nhiều ưu điểm, nhưng cũng không 

tránh khỏi khuyết điểm. Khi có khuyết điểm, Đảng hoan 

nghênh phê bình, thật thà tự phê bình và kiên quyết sửa 

chữa. Vì vậy Đảng ngày càng tiến bộ, càng mạnh mẽ. 

Trong nội bộ Đảng có dân chủ rộng rãi, đồng thời có kỷ 

luật nghiêm khắc. Người đảng viên phải khiêm tốn, thành 

khẩn. Không có đảng viên nào có thể đứng trên Đảng, tự 

cho mình là hơn Đảng. 

 

* 

*      * 
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Về chuyên chính dân chủ nhân dân: Chế độ nào cũng có 

chuyên chính. Vấn đề là ai chuyên chính với ai? Dưới chế 

độ phong kiến, tư bản, chuyên chính là số ít người chuyên 

chính với đại đa số nhân dân. Dưới chế độ dân chủ nhân 

dân, chuyên chính là đại đa số nhân dân chuyên chính với 

thiểu số phản động chống lại lợi ích của nhân dân, chống lại 

chế độ dân chủ của nhân dân. 

Như cái hòm đựng của cải thì phải có cái khoá. Nhà thì 

phải có cửa. Khoá và cửa cốt đề phòng kẻ gian ăn trộm. Dân 

chủ là của quý báu nhất của nhân dân, chuyên chính là cái 

khoá, cái cửa để đề phòng kẻ phá hoại, nếu hòm không có 

khoá, nhà không có cửa thì sẽ mất cắp hết. Cho nên có cửa 

phải có khoá, có nhà phải có cửa. Thế thì dân chủ cũng cần 

phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ. 

Kết luận: Cần hữu công, hý vô ích, giới chi tai, nghi 

miễn lực, nghĩa là: 

Lười thì không tiến bộ, siêng thì chắc thành công. 

Các bạn cố gắng mãi, như vậy là anh hùng! 

 

Nói ngày 8-12-1956. In trong sách 
Những lời kêu gọi của Hồ Chủ 
tịch, Nxb. Sự thật,  
Hà Nội, 1958, t. IV, tr. 25-29. 
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ TỈNH NAM ĐỊNH1 

… 

Cán bộ, đảng viên phải nâng cao chí khí chiến đấu, nâng 

cao lòng tin tưởng. Trong kháng chiến rất khó khăn nếu chí 

khí chiến đấu của bộ đội, cán bộ, nhân dân mà sụt thì sẽ thất 

bại... Muốn có chí khí chiến đấu thì trước hết phải có lòng 

tin tưởng: Tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, tin tưởng vào đường 

lối, chính sách của Đảng, tin tưởng vào sự cố gắng của bản 

thân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, tin tưởng vào 

thắng lợi cuối cùng nhất định về ta. 

Tất cả cán bộ, đảng viên phải giữ tính kỷ luật, tính tổ 

chức. Nhớ rằng không có việc gì làm ngoài tổ chức, ngoài 

kỷ luật mà thành công. Từ trước tới nay, Đảng ta gặp rất 

nhiều khó khăn, nhưng Đảng ta vẫn phát triển được là nhờ 

có tính tổ chức, tính kỷ luật. Trong dịp Tết có chỉ thị nghỉ 3 

ngày, nhưng có đồng chí nghỉ tới 4,5 ngày, có người nghỉ 

tới 10 ngày, như thế là kém tính kỷ luật, tính tổ chức. Tóm 

lại phải đoàn kết chặt chẽ, phải nâng cao chí khí chiến đấu, 

nâng cao lòng tin tưởng; có tính kỷ luật, tính tổ chức, như 

thế chưa đủ còn phải kiên nhẫn tức là phải chịu khó, chịu 

khổ, dẻo dai. Ví dụ: ở nơi có đạo Thiên Chúa, đồng bào bị 

bọn phản động lừa bịp, đe dọa; nếu không kiên nhẫn tuyên 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 540-542.  
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truyền giải thích thì không giác ngộ được đồng bào. Cần 

nhận rõ: Nhân dân ta bất kỳ lương hay giáo đều tốt cả, 

nhưng hiện nay trong đồng bào theo đạo Thiên Chúa có 

bọn lợi dụng tôn giáo chia rẽ, lừa bịp, đe dọa nên tạm thời 

chí khí đấu tranh của đồng bào có bị mờ đi, nếu ta kiên 

nhẫn thì sẽ giác ngộ, tranh thủ được đồng bào. Cách mạng 

không phải làm một buổi, một tháng, một năm mà xong 

được. Ở đây không có đồng chí nào già hơn Bác, Bác năm 

nay ngoài 60 tuổi mà vẫn kiên nhẫn công tác, nếu Bác cũng 

nghỉ thì ai làm gương cho các cô, các chú? 

… Phải giải thích cho nông dân nhìn xa thấy rộng, thấy 

rõ tương lai tươi sáng sau này, không nên suy tị sào ruộng, 

góc trâu, phải có tinh thần hữu ái tương trợ lẫn nhau, nếu 

các cô, các chú nói cho nông dân hiểu như Bác nói với các 

cô, các chú hôm nay thì mọi việc nhất định giải quyết được 

tốt. 

Cuối cùng Bác nhắc lại phải đoàn kết. Đoàn kết từ trên 

xuống dưới, từ trong ra ngoài, cán bộ cũ, mới đoàn kết, 

đảng viên cũ, mới đoàn kết, lương giáo đoàn kết. Các cô, 

các chú phải cố gắng làm thế nào Nam Định có những xã 

kiểu mẫu, có huyện kiểu mẫu tiến lên thành tỉnh kiểu mẫu. 

Nếu được như thế là các cô, các chú có công to với Đảng, 

Chính phủ. Bác hứa trước sẽ đề nghị với Đảng và Chính phủ 

khen thưởng. 

Khởi đầu cách mạng, lực lượng ta rất ít, đế quốc khủng 

bố dã man, hoạt động rất khó khăn nhưng do lòng tin tưởng, 

do đoàn kết phấn đấu nên đã thành công; ngày nay chúng ta 

có lực lượng to lớn của Đảng, của Mặt trận, của nhân dân. 

Nếu ta biết nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, luôn 

luôn tin tưởng, đoàn kết phấn đấu thì khó khăn mấy cũng sẽ 

vượt qua được. 

… 
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Nói ngày 24-4-1957. In trong sách 
Nam Hà làm theo lời Bác, Ban 
Nghiên cứu lịch sử Đảng Nam Hà, 
1976, tr. 50-54. 
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN NHÀ 

MÁY XI MĂNG HẢI PHÒNG1 

… 

Hiện nay trong tư tưởng của một số cán bộ, công nhân 

chỉ thích đỗ đạt bằng cấp, thăng quan tiến chức, ngồi bàn 

giấy mà coi thường lao động chân tay, lao động sản xuất. Ta 

học để làm gì? Cũng để mà lao động. Đã là lao động thì lao 

động chân tay hay lao động trí óc cũng đều quý. Nếu không 

có lao động chân tay thì lao động trí óc làm được gì? Công 

tác của những người như cô Bin, cô Thơm, tuy vất vả nhưng 

rất vinh quang. Không có các cô, các chú ấy thì ai làm? 

Người làm Chủ tịch mà không làm tròn nhiệm vụ thì có gì 

là vẻ vang đâu. Người lười biếng, người muốn làm ít, ăn 

nhiều (như đầu cơ, tích trữ), thì chẳng những không vẻ vang 

mà còn đáng hổ thẹn. 

... 

 

Nói ngày 30-5-1957. Tài liệu 
lưu tại Văn phòng Đảng uỷ 
Nhà máy xi măng Hải Phòng. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 559-560.  
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NÓI CHUYỆN VỚI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG1 

… Hiện nay nhiều xã đã đền bù xong, các xã khác nói 

chung là đang xúc tiến hoàn thành tốt sửa sai. Như thế là 

xung quanh Hà Nội sửa sai tốt. Tôi không biết xung quanh 

thành phố Hải Phòng các cụ, các đại biểu đã giúp sửa sai thế 

nào? Vì cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng rất to 

lớn. Chúng ta chống thực dân đã thắng lợi. Chúng ta chống 

phong kiến, chúng ta cũng thắng lợi, vì đồng bào nông dân 

ta có ruộng cày, đã làm chủ nông thôn. Nhưng ta cũng có 

sai. Có sai thì ta quyết tâm sửa với nhau, nhất định là sửa 

được. Thực tế đã dẫn chứng rõ. 

Lúc đánh nhau với thực dân, chống nhau với phong 

kiến là đánh nhau với địch. Thực dân có phải bạn ta 

không? - Không! Phong kiến có phải bạn ta không? - 

Không! Thế là hai bên đối địch với nhau. Chúng ta đã 

thắng lợi. Bây giờ sửa sai, trung nông, bần nông, cố nông 

có sai với nhau tức là trong bà con, trong anh em ta có sai 

với nhau thì ta sửa với nhau. Ta ôn hoà giải quyết với 

nhau. Nói như thế không phải là không có khó khăn. Cải 

cách ruộng đất căn bản là thắng lợi, mặc dù có sai lầm 

nghiêm trọng, vì đồng bào nông dân lao động có ruộng nên 

việc tăng gia sản xuất bây giờ chắc các cụ, các đại biểu đã 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 563-576.  
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rõ... Nói đến cải thiện là ta phải xem xét cả hai mặt: vật 

chất và tinh thần. 

Sinh hoạt tinh thần đã cải thiện rất nhiều vì như trước 

kia tinh thần ta bị nô lệ, bây giờ ta đã làm chủ đất nước. Còn 

về vật chất thì ta còn thiếu thốn khá nhiều. Chúng ta nhất 

định giải quyết, giải quyết nhất định được. Nhưng làm thế 

nào để giải quyết? Muốn giải quyết thì tất cả các cụ, các đại 

biểu, tất cả đồng bào chúng ta phải ra sức tăng gia sản xuất, 

thực hành tiết kiệm. Nếu không sản xuất thì không có tiêu 

dùng. Nhưng nếu sản xuất ra chừng nào tiêu dùng hết chừng 

đó thì không lại hoàn không. Vì vậy mỗi người chúng ta đều 

cố gắng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm thì chúng ta 

cải thiện được đời sống của chúng ta. 

Nhưng mà không phải một tháng, một tuần hay một năm 

mà được. Cái đó phải lâu. Ví dụ: Ta làm vườn giồng cây ăn 

quả. Giồng hôm nay thì ngày mai đã có quả ăn được chưa? - 

Chưa. Phải chờ một thời gian mới có quả. Quả to thì chờ lâu 

năm, quả bé thì chờ ít năm. Nhưng cũng phải là chờ và 

trong khi đó ta cứ để mặc cho mưa gió hay là phải chịu khó 

chăm nom vun xới cho nó? Ví dụ: Giồng cây cam, cam 

giồng thì năm năm, cam chiết cành thì cũng ba năm mới có 

quả. Cam quả nhỏ, dừa, mít chẳng hạn thì to hơn, phải 8, 10 

năm. 

Thế là muốn ăn quả to thì phải khó nhọc, chờ lâu, ăn quả 

nhỏ cũng phải khó nhọc, cũng phải chờ. 

Bây giờ ta vừa có tiến bộ, vừa có khó khăn vì ta đang ở 

thời gian vun xới chứ chưa phải đã đến thời gian lấy mít, lấy 

dừa ta chén. Nhưng ta biết chắc là có giồng cây, có vun xới 

là phải có ngày ăn quả… 

Nói tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm có khó không? 

Nếu không quyết tâm thì khó. Nói thì dễ nhưng làm mà 

mình không quyết tâm thì khó. Quyết tâm thì dễ thôi. Thế là 
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chúng ta phải dùng cần kiệm để xây dựng đất nước, tức là 

chúng ta phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm… 

Tóm lại, chúng ta quyết tâm tăng gia là tăng gia được, 

chúng ta quyết tâm tiết kiệm là tiết kiệm được. Muốn như 

thế chúng ta phải nâng cao tinh thần lao động. Từ trước đến 

giờ ta chỉ nói có lao động thì có ăn, không lao động thì 

không có ăn chứ không nói cái tinh thần lao động là vẻ 

vang. Anh em trí thức ta đã biết câu: "vạn ban giai hạ phẩm, 

duy hữu độc thư cao", nghĩa là cái gì trong xã hội cũng thấp 

hết, chỉ có người đọc sách, tức là người trí thức là cao hơn 

hết. Như thế là không đúng. Quan niệm ấy đã cũ kỹ rồi. Nói 

thế không phải là không quý trọng trí thức. Rất quý trọng và 

chính cách mạng, chính chủ nghĩa xã hội mới biết quý trọng 

trí thức. Nhưng lao động trí óc và lao động chân tay phải 

hợp với nhau, phải đi dần dần: Người trí thức cũng lao 

động, người lao động cũng là trí thức. Ví dụ như Liên Xô, tú 

tài đi cày ruộng, đi làm công nhân. Thế là một người có cả 

trí thức và có cả lao động. Như thế nói về lao động thì kỹ 

thuật họ cao, nói về trí thức thì họ biết lao động. Như thế là 

một người hoàn toàn. Gọi là lao động thì họ là người lao 

động hoàn toàn, gọi là trí thức thì họ là trí thức hoàn toàn. 

Người lao động chân tay của ta hiện nay về văn hoá còn 

kém, đó là tội lỗi của bọn thực dân. Bây giờ chúng ta phải 

sửa. Muốn sửa được thì phải có nhận thức lao động là vẻ 

vang, đồng thời chúng ta phải nâng cao, giữ vững kỷ luật 

lao động để tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Bây giờ 

ta có giữ kỷ luật lao động không? - Có. Anh em công nhân 

có giữ kỷ luật lao động không? - Có. Đại đa số là có, nhưng 

cũng có một số ít người không giữ kỷ luật lao động. Không 

giữ kỷ luật lao động tức là đến muộn về sớm, rồi cũng ăn 

chừng ấy lương. Như thế là thế nào? Thế là ăn bám của anh 

em công nhân, ăn bám của Chính phủ, ăn bám của nhân 
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dân. Vì vậy, chúng ta phải nâng cao và giữ kỷ luật lao động, 

nâng cao nhận thức lao động là vẻ vang. Lao động trí óc và 

lao động chân tay đều như thế. Sáng nay, ở cảng tôi đã nói 

chuyện với anh em, bây giờ tôi muốn nhắc lại: Nói lao động 

là vẻ vang nhất, tôi xin phép là không khiêm tốn một chút, 

khi nói Hồ Chủ tịch, vì làm Chủ tịch một nước thì lao động là 

vẻ vang. Ai cũng cho như thế. Như thế có đúng không? - 

Đúng một phần thôi. Nếu mà tôi làm tròn nhiệm vụ nhân dân 

giao phó cho tôi thì vẻ vang. Nếu tôi không làm tròn nhiệm 

vụ ấy thì không vẻ vang, nếu tôi lười biếng thì không vẻ 

vang. Tôi xin nói lại là, Chính phủ, từ Hồ Chủ tịch cho đến 

các vị uỷ ban đây, rồi các bộ trưởng, đến các cán bộ thôn, xã, 

gọi là chính quyền, gọi là Chính phủ, đều là đày tớ của nhân 

dân. Không phải như khi trước nói hoàng đế, bệ hạ, rồi có 

những quan này, quan khác cao cao tại thượng. Bây giờ 

chúng ta là dân chủ. Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. 

Dân làm chủ thì Chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, uỷ viên này 

khác là làm gì? Làm đày tớ. Làm đày tớ cho nhân dân, chứ 

không phải là làm quan cách mạng. 

Nói lao động là vẻ vang thì nói một người thầy thuốc 

hay một người khoa học, một thầy giáo hay nói Hồ Chủ tịch 

nữa - đấy là lao động vẻ vang, thế còn người khác lao động 

có vẻ vang không? Cũng là vẻ vang. Sáng nay tôi nhắc đến 

chuyện của hai người lao động - của hai phụ nữ, đấy cũng là 

danh dự cho phụ nữ: Một là cô Bin, làm việc vệ sinh và cô 

Thơm làm việc moi cống. Chắc bà con nhiều người biết. 

Công việc đó có vẻ vang không? - Rất vẻ vang. Nếu không 

có cô Bin thì anh em ở nhà máy tắc tỵ hết. Có ăn, có nhập 

mà không có xuất thì ốm hết. Nếu không có người như cô 

Thơm thì thành phố Hải Phòng có sạch sẽ không? - Không. 

Không sạch sẽ thì bẩn, bẩn thỉu nên sinh bệnh. Vì vậy cho 

nên tất cả đồng bào Hải Phòng chúng ta phải biết ơn và phải 
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kính trọng những người như cô Thơm. Tất cả mọi người ở 

Hải Phòng và cả nước nói chung, dù làm công việc cầu tiêu, 

dù làm công việc moi cống, cũng đều là những công việc vẻ 

vang. Có nhận thức như thế mới đúng. Thế là bất kỳ công 

việc nào có ích quốc lợi dân, có ích cho đồng bào, có ích 

cho xã hội đều là vẻ vang. Không có công việc nào sang, 

công việc nào hèn. 

Lao động là vẻ vang thì cái gì là xấu hổ? Tức là làm 

biếng, muốn ăn mà không muốn làm. Như tôi đã nói, có 

những người bất kỳ ở cơ quan, ở xí nghiệp mà đến muộn về 

sớm, đấy là không vẻ vang. Những người không muốn làm 

mà muốn ăn thì như đầu cơ tích trữ chẹt họng đồng bào, đó 

là không vẻ vang, đó là xấu hổ. Chúng ta đã biết lao động là 

vẻ vang thì chúng ta phải chống lại những cái gì không vẻ 

vang. 

… 

Trên đây là nói những cái đẹp cả. Bây giờ nói vài cái 

khuyết điểm, nhất là các thanh niên nên chuẩn bị tinh thần 

để mà chịu đựng phê bình: 

- Thấy khó khăn mà rụt rè, nóng ruột, nói hoà bình đã 

hai năm rồi mà lương chưa được tăng, sinh hoạt chưa được 

cải thiện. Đó là vì chưa biết lịch sử, không học thời sự, mà 

về mặt chính trị cũng chưa cao lắm. Nếu biết chính trị, mà 

chính trị bây giờ phải đi với kinh tế, thì từ xưa tới nay 

không có một nước nào mà trong hai năm đã xây dựng 

được. Nước mình chưa xây dựng được thì nói cải thiện sinh 

hoạt thế nào được. Cũng không biết như ở Liên Xô phải 18 

năm mới bắt đầu cải thiện được sinh hoạt. Thế mà nước ta là 

một nước nhỏ, một nước thuộc địa đã 80 năm, mới giải 

phóng được hai năm mà nói cải thiện được sinh hoạt. Thế có 

chủ quan không? Rồi do đó mà suy tỵ cá nhân, nói anh này 

với tôi cũng như nhau, mà lại hơn tôi về cấp bậc cũng như 
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hưởng thụ này khác. Cứ suy tỵ nhau như thế có đúng không, 

có đoàn kết được không? - Không. Không đoàn kết được thì 

có tốt không? - Không tốt. 

- Một điểm nữa là cứ lo tiền đồ, thấy làm công tác nào 

cũng sợ không vẻ vang, không có tiền đồ, hoang mang. Đến 

xí nghiệp làm cũng nói là công việc tôi làm không có vẻ 

vang, không có tiền đồ. Hỏi rằng công việc không vẻ vang 

thì lúc nãy đã nói công việc gì có ích cho xã hội, cho dân, 

cho nước đều là vẻ vang. 

Bây giờ nói đến tiền đồ. Tiền đồ là cái gì? 

Ở đây chắc các cô, các chú (tôi không dám nói đến các 

cụ) muốn hiểu tiền đồ là gì? Tiền, là tiền bạc hay là gì? 

Tiền là trước, tức là đi đến trước. Các cô, các chú ai cũng 

thấy cái tàu. Tàu ta thì còn nhỏ không bằng các nước bạn, 

nhưng mà cũng là cái tàu. Thế thì các cô, các chú mà duy 

vật một chút, biện chứng một chút ấy thì sẽ không nói đến 

cái tiền đồ và cứ lo đến cái tiền đồ như thế. Ví dụ như 

chiếc tàu trên có người, có máy móc, có hàng hoá này khác 

mà cả chiếc tàu ấy nổi thì tất cả những cái ấy nổi. Chiếc tàu 

ấy chạy chóng thì tất cả cái ấy: Người, hàng hoá, máy móc, 

v.v. đều chạy chóng. Nói thế chắc các cô, các chú chưa 

hiểu? Nghĩa là tiền đồ mỗi người đều nằm trong cái tiền đồ 

của dân tộc. Dân tộc mà tiến tới, dân tộc mà phát triển - 

dân tộc đây là ví dụ như chiếc tàu đấy - nếu chiếc tàu nó 

chạy mau thì tất cả cái gì trong chiếc tàu đó cũng chạy 

mau. Hiểu chưa? Có hiểu không? Bây giờ có những người, 

hay các cô, các chú nào muốn tách cái tiền đồ của mình ra 

khỏi chiếc tàu ấy là như các thuỷ thủ ở dưới tàu, có người 

muốn đi mau hơn chiếc tàu thì nhảy ra khỏi tàu rồi bơi. 

Thế có đúng không? Có được không? - Không được. Vì 

vậy muốn cho tiền đồ mình vẻ vang, mà nhất định tiền đồ 

mình vẻ vang, thì phải làm cho cái tiền đồ của dân tộc, làm 
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cho cái tiền đồ của nước nhà vẻ vang. Tiền đồ của mỗi cá 

nhân mình là ở trong ấy. Các cô, các chú hiểu chưa? Thế 

thì bây giờ các cô, các chú có lo cho tiền đồ của mình nữa 

không? 

Tóm lại, bây giờ mình muốn cho tiền đồ mình, tiền đồ 

dân tộc, tiền đồ nước nhà vẻ vang thì phải thế nào? Thì cũng 

nhắc lại mấy cái bên trên là phải ra sức sản xuất và thực 

hành tiết kiệm, nâng cao kỷ luật lao động, tinh thần lao 

động. Bây giờ để tiết kiệm thì nói cái nhiệm vụ của chúng 

ta, của mỗi người chúng ta là gì? Trở đi trở lại cũng chừng 

ấy, là phải tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao 

kỷ luật lao động. Nói đi nói lại cũng chỉ có thế. Nhưng có lẽ 

cũng phải nói nhiều, vì nhiều người còn chưa hiểu, hoặc 

hiểu nhưng chưa làm được, cho nên cứ phải nói đi nói lại 

mãi… 

Nói tóm lại là lúc kháng chiến, chúng ta toàn dân đoàn 

kết, toàn dân đấu tranh. Chúng ta đã thắng lợi. Kháng chiến 

là rất gian khổ, nhiều lúc có thể rất bí, nhưng vì có đoàn kết, 

chúng ta đã thắng lợi. Bây giờ khó khăn này so với kháng 

chiến, cái khó khăn trước mắt chúng ta còn nhẹ và ít. Vì 

vậy, chúng ta phải đoàn kết, chúng ta nhất định khắc phục 

được. Tức là cùng nhau ra sức tăng gia sản xuất, thực hành 

tiết kiệm.  

… 

 

Nói ngày 30-5-1957. In trong 
sách Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với Đảng bộ và nhân dân Hải 
Phòng, Nxb. Hải Phòng, 
1985, tr.69-84. 
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ 

THANH NIÊN LAO ĐỘNG HẢI PHÒNG1 

... 

1. Có một số người làm việc chỗ nào, ngành nào, làm 

việc gì cũng lo lắng, cũng cho công tác mình làm là không 

vẻ vang, tiền đồ không biết thế nào? Như thế là không 

đúng. Các cô, các chú phải biết rằng: Tiền đồ của cá nhân 

không thể tách rời tiền đồ của Tổ quốc, của nhân dân, của 

giai cấp, của cách mạng, của Đảng. Sáng hôm nay, Bác có 

đến thăm mấy chiếc tàu của nước bạn, Bác lấy ngay đó làm 

ví dụ. Nếu chiếc tàu chạy nhanh thì tất cả cái gì trên tàu 

cũng đều nhanh, nếu tàu chạy chậm thì tất cả đều chậm cả, 

chiếc tàu là tiền đồ chung của cả nước, cả nhân dân, còn 

tiền đồ cá nhân như cái máy, hàng hoá, thuỷ thủ, v.v.. Nếu 

muốn tách tiền đồ của mình ra khỏi tiền đồ của nhân dân, 

thì chỉ có nhảy xuống bể mà bơi. Thế thì người ấy có tiền 

đồ không? Không! Muốn tiền đồ mình vẻ vang, nhất định 

vẻ vang thì phải làm cho tiền đồ của Tổ quốc, của dân tộc 

vẻ vang, phải gắn liền tiền đồ của mình với tiền đồ dân tộc, 

tiền đồ giai cấp, không thể tách riêng được. Như người 

quét nhà cũng là vẻ vang, người làm vệ sinh, dân cày, bác 

sĩ, bộ đội, v.v. nghĩa là tất cả lao động có ích cho dân, cho 

nước đều là vẻ vang cả. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 577-586.  
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gì nếu lười biếng, nếu dùng cách không chính đáng để 

kiếm tiền như bọn đầu cơ tích trữ thì đều không vẻ vang. 

Các cô, các chú đã hiểu rõ lao động là vẻ vang chưa? 

2. Điểm nữa, có một số thường phàn nàn là chính sách 

cán bộ của Đảng không đúng. Có phải như thế không? 

- Có! Bây giờ Bác nhận, có thể là không đúng, Bác tự 

phê bình. Nhưng không đúng ở chỗ nào? Không phải không 

đúng ở chỗ tăng lương cho chú này, đổi việc cho cô khác 

mà không đúng ở chỗ thiếu sự giáo dục cho đảng viên, cán 

bộ ngoài Đảng hiểu rõ được khó khăn cần khắc phục, cần 

yên tâm, cần coi lao động là vẻ vang, đó là thiếu sót của 

Đảng. Nếu Đảng giáo dục thấm nhuần được tinh thần vô 

sản, tinh thần xã hội chủ nghĩa thì cán bộ đã không có phàn 

nàn, than phiền chính sách cán bộ của Đảng không đúng. Có 

một số đồng chí, một số cán bộ thường suy tính cá nhân, 

cho cán bộ cấp trên là không gương mẫu. Có đúng thế 

không? 

- Có! Suy tính cá nhân có phải là đức tính vô sản không? 

- Không! Bất kỳ ai làm việc gì, xuất thân ở giai cấp nào 

có đều nhận là đứng ở giai cấp vô sản không? 

- Có! Nếu có thì không nên suy tính cá nhân. 

Còn nói cán bộ cấp trên không gương mẫu! 

- Có. Nhưng cán bộ dưới có gương mẫu không? 

- Cũng không gương mẫu! Thế nào là cán bộ cấp trên? 

Ví dụ như Bác là cấp trên đối với bộ trưởng, thứ trưởng; bộ 

trưởng, thứ trưởng lại là cấp trên của giám đốc, văn phòng, 

v.v.. Còn các chú là cấp trên của đơn vị các chú. Thế mà các 

cô, các chú trách cấp trên không gương mẫu, nhưng chính 

các cô, các chú cũng không gương mẫu. 

3. Có một số không ít cán bộ yêu cầu tăng thêm đãi ngộ, 

cho là hoà bình rồi mà Đảng còn kêu gọi cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên hy sinh, thế là không đúng. Là vì các cô các chú 
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thiếu tư tưởng lập trường vô sản nên yêu cầu đãi ngộ thêm 

và cho Đảng kêu gọi hy sinh bây giờ là không đúng. Bây 

giờ Bác thay mặt Đảng nhận trách nhiệm một phần vì sự 

giáo dục không đến nơi đến chốn… 

4. Có người nói: Lúc này mà xem trọng tinh thần tư 

tưởng là không duy vật biện chứng. Các cô, các chú có biết 

vì sao mà cách mạng của ta thành công không? Vì tinh thần. 

Lúc bấy giờ thực dân, phong kiến có công an, quân đội, 

cảnh sát, chính quyền - tất cả, Đảng ta chỉ có hai bàn tay 

không. Vì sao ta thành công? - Vì ta đoàn kết! Lấy gì mà 

đoàn kết? Lấy tinh thần! Trong kháng chiến địch có hải, lục, 

không quân; ta thì về hải quân, không quân không có mà 

ngay lục quân thì súng lung tung: Nhật, Mỹ, Pháp, Trung 

Quốc, đạn cũng lung tung, thuốc men không có, cán bộ thì 

từ du kích ra, vì sao mà thắng được? Vì đoàn kết! Vì sao 

đoàn kết? Là do tinh thần. Chính cô, chú ấy chỉ biết bốn chữ 

duy vật biện chứng mà thôi. Như các đồng chí ta mà bị hy 

sinh trong lúc làm việc bí mật trước cách mạng, bị nó bắt 

được, nó treo, nó kẹp, nó tra tấn, nó bắn nhưng nhất định 

không nói, chẳng những không nói mà còn chửi vào mặt nó. 

Đấy là vật chất hay tinh thần? Trong kháng chiến có chiến sĩ 

lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân ngăn cho súng khỏi 

lăn, hy sinh lấy tài liệu của địch, hay ngay ở Hải Phòng có 

mấy người đánh được trường bay Cát Bi, thì đó là tinh thần 

hay vật chất? - Tinh thần! Thế thì tinh thần trọng hơn. Vật 

chất cố nhiên là trọng, tinh thần cũng là trọng. Có khi địch 

vật chất hơn ta mà ta tinh thần hơn nó, nên ta thắng nó. Có 

cô, chú nào không hiểu thì về học thêm duy vật biện chứng. 

5. Bây giờ nói đến văn hoá. Nếu cô chú nào muốn học 

văn hoá để xem sách, nâng cao trình độ chính trị và kỹ 

thuật, thế thì tốt, Bác rất khuyến khích học văn hoá. Nhưng 

nếu học văn hoá nhằm để đỗ bằng cấp, đổi lao động chân 
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tay sang lao động trí óc, tưởng hươu, tưởng vượn như thế, 

đối với công tác hiện tại thì không phấn khởi, nghĩ vu vơ ở 

đâu, muốn làm ông chủ tịch, giám đốc, bác sĩ, kỹ sư là 

không đúng. Lao động chân tay và lao động trí óc cũng đều 

quý, nếu ai ai cũng làm bác sĩ cả thì có được không? Làm 

giám đốc cả có được không? Trong xã hội thì lao động chân 

tay nhiều hơn lao động trí óc, chúng ta cốt đông là đông 

công nhân, nông dân… Ở ta, muốn đậu cô tú để kiếm chồng 

cho dễ, ông tú để kiếm việc cho dễ, thế là chưa nhận thức, 

chưa hiểu rõ ý nghĩa lao động. Liên Xô đi trước, ta đi sau, 

rồi cũng thế, nhưng mấy năm thì Bác chưa nói được, lúc ấy 

ta có vô số cô tú, ông tú nhưng nếu để tìm chồng, để làm 

quan thì hỏng. 

Hiện nay công nhân của ta có các nước bạn viện trợ cho 

máy móc mới, muốn điều khiển được phải có văn hoá cao, 

nông dân ta bây giờ cũng tổ chức tổ đổi công, cũng cần phải 

có văn hoá. Vì phải biên chép, ghi chép sổ sách, cho nên 

nông dân cũng cần có văn hoá, rồi ra dần dần sẽ phải cao 

hơn. 

Vì vậy, các cô, các chú nên bỏ tư tưởng không đúng, 

khinh lao động chân tay, trọng lao động trí óc, nên bỏ tư 

tưởng học văn hoá để tìm bằng cấp. Vì có tư tưởng đó nên 

kỷ luật lao động ở một số xí nghiệp, một số cơ quan, một số 

trường học lỏng lẻo, có người không ốm cũng giả ốm để 

nghỉ việc, đi chậm về sớm như thế thì không tiến lên chủ 

nghĩa xã hội được. Nếu muốn nước ta tiến lên chủ nghĩa xã 

hội thì phải giữ vững kỷ luật lao động, bằng cách giáo dục, 

giúp đỡ, phê bình rồi đi dần đến kỷ luật hành chính. Khẩu 

hiệu chủ nghĩa xã hội là: "Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, 

không làm không ăn", làm biếng thì không có ăn, vì vậy ta 

phải tôn trọng, giữ vững, thi hành nghiêm khắc kỷ luật lao 

động, cố nhiên là giáo dục, khuyến khích nhưng cũng phải 
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kỷ luật nữa. 

Bác mong các cô, các chú nhớ làm 4 điểm dưới đây: 

1. Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải nâng cao tính 

trách nhiệm, tính trách nhiệm nghĩa là lúc Đảng và Chính 

phủ giao cho việc gì thì dù khó, dễ cũng cố làm cho được. 

2. Tính phấn đấu, trong kháng chiến, đảng viên, cán bộ 

kể cả trong và ngoài Đảng, nhân dân nữa, tính phấn đấu lên 

rất cao, vì thế chúng ta thắng lợi. Nhưng từ khi hoà bình trở 

lại, chí phấn đấu có giảm sút, uể oải, có khi tinh thần thái 

bình… 

3. Tính tổ chức, tức là ta làm gì cũng phải do tổ chức, 

không được ra ngoài tổ chức, phê bình cũng phải trong tổ 

chức. Không nên nói lung tung, làm việc gì cũng phải bàn 

với tổ chức, không được đặt mình ngoài tổ chức. Tính kỷ 

luật không những là kỷ luật lao động, mà kỷ luật Đảng, kỷ 

luật của Chính phủ, kỷ luật của đoàn thể nữa cũng phải giữ 

chặt chẽ. 

4. Phải có lòng tự tin, tin vào mình, tin Đảng, tin giai 

cấp, tin nhân dân mình. Trước mắt, ta đang làm nhiệm vụ 

sửa sai, xây dựng kinh tế, mỗi người cán bộ, đảng viên, 

công nhân đều phải tin tưởng sâu sắc là ta nhất định làm 

được, ta nhất định thắng lợi. Lúc mới kháng chiến, địch rất 

mạnh, ta thì yếu. Nhưng vì từ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, 

nhân dân đều tin là kháng chiến nhất định thắng lợi, do có 

tin tưởng, có quyết tâm như thế nên chúng ta làm được. Bây 

giờ ta xây dựng, phát triển kinh tế miền Bắc, củng cố miền 

Bắc, tranh thủ miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước. 

Tuy có khó nhưng nếu ta có tín tâm, quyết tâm làm thì nhất 

định thắng lợi. Có quyết tâm, tín tâm, mọi người đều cố làm 

tròn trách nhiệm của Đảng và Chính phủ giao cho, chúng ta 

sẽ thắng lợi. Có tin tưởng, quyết tâm tìm mọi cách khắc 

phục vượt qua khó khăn thì mới hoàn thành được nhiệm 
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vụ… 

Những điểm trên là đối với tất cả mọi người, còn riêng 

với cán bộ cấp trên có một điều là: Phải cố gắng làm, trong 

kháng chiến ta đã thực hành do đó giúp cho kháng chiến 

thắng lợi, đó là đồng cam cộng khổ. Đồng cam cộng khổ là 

một tinh thần cần phải có, nhưng nếu bình quân chủ nghĩa 

thì lại không đúng. Bình quân chủ nghĩa là gì? Là ai cũng 

như ai, bằng hết. Ví dụ như Bác yếu chỉ ăn ba bát cơm, chú 

khoẻ cần nhiều hơn mà cũng ăn ba bát, chú lùn cũng đòi 

may áo dài, Bác cao hơn cũng mặc áo dài như chú. Bình 

quân chủ nghĩa là trái chủ nghĩa xã hội, thế là không đúng. 

Có đồng cam cộng khổ như thế thì mới khỏi lãng phí. 

Không nên chỉ nghĩ đến mình ăn no, mặc ấm mà phải nghĩ 

đến đồng chí, đồng bào, đồng đội mình. Ví dụ: Nhân dân ta 

hiện còn nhiều nơi như miền ngược chẳng hạn, thiếu vải, 

mỗi người thường chỉ có một bộ quần áo rách, nhưng mình 

lại cứ nghĩ để lấy giấy của đoàn thể, tìm cách này hay cách 

khác mua vải may ba, bốn áo pôpơlin, thế là không đồng 

cam cộng khổ. Hay lấy ví dụ khác: Như hiện nay đồng bào 

ta còn phải làm ăn cần cù, đời sống còn thiếu thốn, nhưng 

có cô lại uốn tóc xoăn, diện loè loẹt đi chơi là không đúng. 

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần tránh bệnh quan liêu. 

Quan liêu là gì? Quan liêu là không dân chủ. Muốn tránh 

bệnh đó thì phải gần gũi quần chúng, gần gũi thực tế, gần 

gũi công tác, học hỏi quần chúng. Nếu ta không quan liêu 

thì trong cải cách ruộng đất không sai lầm nhiều như ta đã 

sai lầm, không có lãng phí nhiều như thế, ta đã tránh được 

rất nhiều sai. Bệnh quan liêu không phải chỉ cấp trên mới 

quan liêu, không phải Bộ Tổng tư lệnh mới quan liêu mà 

ngay cán bộ đại đoàn, cán bộ trung đội, tiểu đội cũng quan 

liêu. Mỗi người có trách nhiệm đều có thể quan liêu. Tóm 

lại chúng ta đã mắc bệnh quan liêu, xảy ra nhiều thiếu sót, 
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có nhiều tai hại, ta cần phải tránh. 

Cán bộ nói chung và nói riêng cán bộ trong Đảng, trong 

Đoàn, phải khiêm tốn đối với mọi người. Nếu cho là trội rồi 

không học hỏi, giúp đỡ thì cũng như là được bốn chữ duy 

vật biện chứng đi loè người ta. Ai cũng phải thế, kể cả cán 

bộ trong Đảng và ngoài Đảng, tất cả đảng viên và đoàn viên, 

ai loè quần chúng là không khiêm tốn, là kiêu ngạo. Nếu ai 

còn như thế thì đề nghị về học lại duy vật biện chứng. 

Tóm lại muốn phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, 

thực hiện những điểm chính Bác nói ở trên thì phải đoàn 

kết, đoàn kết giữa cán bộ, đoàn kết đảng viên, đoàn kết giữa 

Nam và Bắc, đoàn kết giữa cán bộ trong và ngoài Đảng, 

đoàn kết giữa ngành này với ngành khác, đoàn kết nội bộ 

thật chặt chẽ, đoàn kết giữa Đảng và dân, giữa quân và dân. 

Đoàn kết không phải ở bề mặt, bề miệng như nay xi nê, mai 

bát phở, mà đoàn kết để làm gì? Làm thế nào để đoàn kết? 

Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải thật thà tự phê bình, thành 

khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh, phê 

bình, tự phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến càng đoàn 

kết. Đoàn kết, phê bình, tự phê bình thật thà để đi đến đoàn 

kết hơn nữa. Phê bình phải dân chủ, nghĩa là Bác phê bình 

các cô, các chú, trái lại các cô, các chú có thể phê bình Bác, 

mà phải phê bình Bác, có cái hay phải học, cái khuyết điểm 

thì phê bình. Các cô, các chú yêu Bác, muốn Bác tiến bộ thì 

cần phải phê bình. Tóm lại tất cả cán bộ đều phải phê bình, 

tự phê bình để tiến bộ. Vì Đảng, vì dân tộc, vì giai cấp, vì 

chủ nghĩa cộng sản mà phải phê bình, tự phê bình, nhưng 

phải dân chủ, trên phê bình dưới nhưng phải tự phê bình, 

dưới phê bình trên nhưng mình cũng phải tự phê bình. Bây 

giờ có thiên hướng cho là chỉ có trên có sai lầm còn mình 

không sai gì hết, như thế là không đúng. Phê bình cũng ví 

như người đi bằng hai chân, nếu chỉ phê bình trên thôi thì đi 



 358 

một chân, không thể đi được. Không nên chỉ nêu khuyết 

điểm sẽ sinh ra bi quan, mà cần phải nêu thành tích nữa. 

… 

Cuối cùng, Lênin dạy ta là: "Học tập, học tập nữa, học 

tập mãi. Tiến bộ, tiến bộ nữa, tiến bộ mãi". Học chính trị, 

thời sự, kỹ thuật. Trước hết Bác khuyên các cô, các chú ôn 

lại tiêu chuẩn đảng viên, kể cả cán bộ trong Đảng và ngoài 

Đảng, thanh niên lao động, chiến sĩ cố gắng làm cho đúng. 

Riêng đối với đảng viên thì nhất định đòi hỏi, còn ngoài 

Đảng chỉ mong anh em làm được chừng nào hay chừng ấy, 

nhưng nếu làm được đầy đủ thì càng tốt. Trước Cách mạng 

Tháng Tám, số đảng viên không bằng số đảng viên ở Hải 

Phòng hiện nay thế mà sao lại thắng? Vì đảng viên lãnh đạo 

quần chúng, gần gũi quần chúng; đảng viên, quần chúng 

kiên quyết hy sinh. Ngày nay, nếu như đảng viên, đoàn viên, 

các cô, các chú cố gắng thì với số đảng viên ấy, phong trào 

nội ngoại thành sẽ tiến bộ biết mấy. Vận động cách mạng 

khó hay bây giờ khó? Trước khó hơn, thế mà chúng ta làm 

được. Nay xây dựng kinh tế khó mà không cố gắng làm thì 

không xứng đáng với các đồng chí lúc bấy giờ. Lúc ấy một 

đảng viên lãnh đạo hàng mấy chục vạn người, đảng viên lúc 

đó chỉ có 5.000 từ Trung - Nam - Bắc, Miên, Lào. Nếu trừ 

số đồng chí hoạt động ở Miên, Lào thì cũng chỉ còn trên 

4.000 một chút thôi, thế mà hiện nay riêng thành phố Hải 

Phòng cũng có hơn 4.000 đảng viên. Vậy các cô, các chú cố 

gắng sao cho xứng đáng, cố làm cho đúng 6 tiêu chuẩn đảng 

viên: 

1. Kiên quyết suốt đời phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản. 

2. Bồi dưỡng tư tưởng vô sản, sửa chữa tư tưởng sai lầm. 

3. Đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết, quyền lợi của cá 

nhân phải hy sinh phục tùng quyền lợi Đảng. 

4. Tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng. 
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5. Mật thiết liên hệ với quần chúng, tránh mệnh lệnh, quan 

liêu. 

6. Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà phê bình, tự phê 

bình. 

… 

 

Nói ngày 30-5-1957. Tài liệu 
lưu tại Bảo tàng Hải Phòng. 
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NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN TRUNG, CAO 

CẤP CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC LỚP TRUNG 

CẤP CỦA CÁC TỔNG CỤC1 

… Phải cố gắng xây dựng được nền nếp chính quy trong 

đơn vị. Có người nói: “Trước ta chẳng chính quy gì cũng 

đánh thắng!” Không đúng. Tình thế ngày một tiến. Trước là 

thời kỳ khác, nay là thời kỳ khác. Quân đội ta nhất định phải 

tiến từng bước lên chính quy và hiện đại. 

Phải học để phát huy tư tưởng đúng, uốn nắn tư tưởng 

không đúng. Tư tưởng không đúng, cũng còn có nhiều. 

Nhưng có một tư tưởng mẹ: Đó là chủ nghĩa cá nhân. Chủ 

nghĩa cá nhân là trái với chủ nghĩa tập thể. Do chủ nghĩa cá 

nhân mà đẻ ra các tư tưởng sai lệch khác. Trước hết là tư 

tưởng công thần. Do công thần sinh ra kiêu ngạo, kèn cựa, 

địa vị. Đảng và quân đội ta có truyền thống đấu tranh anh 

dũng; điều đó ta có quyền tự hào. Nhưng tự hào để phát huy 

truyền thống tốt ấy lên, không phải để vỗ ngực khoe ta có 

công với kháng chiến, với cách mạng, với nhân dân. Ta nên 

biết rằng nếu chúng ta tách rời nhân dân, Đảng, quân đội thì 

chúng ta không tài nào lập được công trạng gì cả. Công 

trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy 

người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. 

Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách 

mạng nào cũng phải có. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 587-590.  
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Cũng do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra lo lắng tiền đồ 

bản thân. Cái này chẳng những trong quân đội mà trong dân, 

chính, Đảng đều có. Muốn cho tiền đồ mình được sung 

sướng, vẻ vang là đúng. Nhưng muốn cho mình sung sướng 

vẻ vang thì trước hết phải làm cho nhân dân, bộ đội mình 

được sung sướng vẻ vang. Tiền đồ cá nhân nằm trong tiền 

đồ tập thể. Không cố gắng làm cho tập thể sung sướng, vẻ 

vang thì cá nhân không thể sung sướng vẻ vang được. Ví 

dụ: Trong một chuyến xe lửa đang chạy (chuyến xe lửa là 

một tập thể), có người nghĩ rằng: "Cùng đi thế này chậm, ta 

nhảy xuống chạy chắc nhanh hơn". Thế là nguy hiểm. 

Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi 

ngộ. Người ta ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn 

phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta 

còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn 

ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức. 

Vì vậy chúng ta phải cố gắng công tác sao cho dân tộc, 

nhân dân mình được ăn ngon, mặc đẹp thì bản thân sẽ được 

ăn ngon, mặc đẹp. Đảng và Chính phủ rất muốn cho mọi 

người được no ấm nên đã đề ra tăng gia sản xuất và thực 

hành tiết kiệm. Chỉ trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành 

tiết kiệm mới cải thiện sinh hoạt cho nhân dân, cán bộ, quân 

đội… 

Tóm lại, các chú cần tiếp tục học tập, uốn nắn tư tưởng 

sai lệch, nhất là tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Mặt khác, phải 

đề cao trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

quân đội, trước mắt là hoàn thành tốt chỉnh huấn cán bộ sơ 

cấp và chiến sĩ, đồng thời cố gắng giúp Đảng và Chính phủ, 

quân đội giải quyết khó khăn, phát huy thuận lợi. 

Bây giờ còn một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. 

Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là 

đoàn kết. Đoàn kết trên dưới, cán bộ và chiến sĩ, miền Nam 
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và miền Bắc, trong và ngoài Đảng, quân đội và nhân dân, 

đoàn kết rộng rãi với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa 

và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Các chú đều 

biết, trong kháng chiến ta gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng 

địch mạnh hơn ta nhiều, nhưng nhờ đoàn kết mà ta đã thắng. 

Nay trong xây dựng hoà bình, ta cũng biết đoàn kết thì nhất 

định thành công. Không phải chỉ đoàn kết ngoài miệng mà 

phải thực sự, đoàn kết trong công tác, trong học tập. Muốn 

đoàn kết tốt thì phải phê bình, tự phê bình tốt, nghĩa là xuất 

phát từ đoàn kết mà phê bình và tự phê bình, phê bình và tự 

phê bình để đi đến đoàn kết hơn nữa, đó là một điểm rất 

quan trọng.  

… 

 

Nói vào tháng 5-1957. In 
trong sách Những lời kêu gọi 
của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1958, t. IV, 
tr.76-79. 
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NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ ĐẢNG 

NGÀNH GIÁO DỤC1 

… 

Giáo dục bây giờ không phải như giáo dục thời trước. 

Trước kia thì "vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư 

cao", nghĩa là tất cả mọi tầng lớp ở dưới thấp cả, chỉ có 

người đọc sách, người trí thức, mới là cao hơn hết. Đó là 

giáo dục của phong kiến. Vì sao? 

"Nhất tử thu quân ngâu, toàn gia tề thiên lộc". Nghĩa là 

một người con mà làm nên, được vua dùng thì cả nhà được 

ăn lộc trời. Vì người đi học thi đỗ thì một người làm quan, 

cả họ được nhờ. 

Nhưng trong nhân dân cũng có phản ứng lại: "Nhất sĩ 

nhì nông, tiền hết gạo không, thì nhất nông nhì sĩ". Đến bây 

giờ tư tưởng cho lao động trí óc hơn lao động chân tay, cũng 

đang còn nhiều. Cái đó không đúng. Lao động trí óc có quý 

không? - Quý. Lao động chân tay có quý không? - Cũng 

quý. Người lao động trí óc, mà không liên hệ với lao động 

chân tay thì chỉ mới là trí thức một nửa. Còn người lao động 

chân tay mà văn hoá kém, không biết lao động trí óc thì 

cũng là người không hoàn toàn, cũng chỉ được một nửa. Vì 

vậy, chẳng những người lao động trí óc và người lao động 

chân tay phải đoàn kết với nhau, mà mỗi người lao động trí 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 591-595.  
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óc muốn là người hoàn toàn phải có lao động chân tay và 

người lao động chân tay muốn là người lao động hoàn toàn 

phải vừa biết lao động trí óc, vừa phải biết lao động chân 

tay. Người trí thức phải biết làm lao động chân tay. Người 

công nhân, nông dân phải có trình độ văn hoá… 

Trong thời kỳ kháng chiến, ta có đề ra cho học sinh tham 

gia lao động sản xuất, có một thời kỳ ta có nhiều tiến bộ. 

Nhưng ta chưa kết hợp được chặt chẽ giáo dục văn hoá với 

lao động sản xuất. Mấy năm gần đây, việc giáo dục tinh 

thần lao động, kỷ luật lao động và giáo dục lao động có sút 

kém. Bây giờ phải sửa. 

Còn một điều nữa khá phổ biến trong cán bộ giáo dục 

cũng như cán bộ các ngành khác, là băn khoăn về tiền đồ 

của mình. Tiền đồ là cái gì? (Có tiếng trả lời: Tiền đồ của 

cháu là ăn no, mặc ấm). Thế là quên một điều: tiền đồ của 

mọi người phải nằm trong tiền đồ chung của toàn dân. 

Nói một thí dụ: Trước Cách mạng Tháng Tám, hay gần 

đây, trước ngày kháng chiến thắng lợi, ở trong vùng địch 

tạm chiếm, có người được ăn no mặc ấm, nhưng thân phận 

thế nào?- Nô lệ. Dù cá nhân có ăn no mặc ấm cũng là thân 

nô lệ vì dân tộc còn bị nô lệ. Bây giờ đuổi thực dân rồi, 

đánh bẹp phong kiến rồi, có người dù ăn chưa được no, 

mặc chưa được ấm, nhưng thân phận mình thế nào? - Là 

chủ đất nước, là tự do. Mọi người góp phần vào xây dựng 

đất nước giàu mạnh. Đó là xây dựng tiền đồ. Tiền đồ của 

mọi người không tách ra ngoài tiền đồ chung của dân tộc 

được. 

Ai cũng muốn ăn no mặc ấm. Nhưng chỉ muốn một 

mình ăn no mặc ấm, có đúng không?- Không đúng. Muốn 

ăn no mặc ấm, mọi người phải ra sức tăng gia sản xuất, thực 

hành tiết kiệm, đẩy mạnh kinh tế nước nhà tiến lên. Đảng ta 

đấu tranh để làm gì? - Là muốn cho tất cả mọi người được 



 365 

ăn no mặc ấm, được tự do. Mỗi một đảng viên đấu tranh để 

làm gì?- Cũng để mọi người được ăn no mặc ấm, được tự 

do. Chủ nghĩa xã hội là cái gì? Là mọi người được ăn no 

mặc ấm, sung sướng, tự do. Nhưng nếu muốn tách riêng một 

mình mà ngồi ăn no mặc ấm, người khác mặc kệ, thế là không 

tốt. Mình muốn ăn no mặc ấm, cũng cần làm sao cho tất cả 

mọi người được ăn no mặc ấm, như thế mới đúng. Muốn như 

vậy, phải ra sức công tác, ra sức lao động sản xuất. 

Tiền đồ của mỗi người nằm trong tiền đồ chung của dân 

tộc. Nhưng có người muốn tiền đồ của mình tiến mau hơn 

tiền đồ của dân tộc. Trong khi kinh tế tài chính của ta có 

khó khăn lại muốn một mình ăn no mặc ấm. Ví dụ, ngoài 

đường kia có tàu điện chạy qua. Trong tàu điện có gái, trai, 

già, trẻ. Tàu điện đi đến đâu thì mọi người đi đến đó. Nhưng 

có người nói tàu điện chạy chậm quá muốn riêng mình đi 

cho mau, muốn nhảy ra khỏi tàu điện để chạy lên trước. Kết 

quả sẽ thế nào? Có thể là què chân, gãy tay. Vì vậy, không 

thể tách rời tiền đồ của cá nhân mình với tiền đồ của toàn 

dân, toàn Đảng. 

Các cô, các chú nhớ tiêu chuẩn của đảng viên không? 

(Có). Có mấy điều? (Thưa, có sáu điều). Một trong sáu điều 

là gì? Là phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Mà lợi ích 

của Đảng không có gì riêng tức là lợi ích của giai cấp, của 

dân tộc. 

Có khi nào lợi ích của Đảng và lợi ích riêng của đảng 

viên có mâu thuẫn không? - Có. Có khi đảng viên có gia 

đình, cần ở gần gia đình, nhưng Đảng có việc cần, phải đi 

xa, thế là lợi ích của cá nhân và lợi ích chung có mâu thuẫn. 

Lúc đó lợi ích cá nhân phải phục tùng vô điều kiện lợi ích 

chung của Đảng. Những đồng chí chúng ta khi trước hoạt 

động cách mạng bị tù đày, bị hy sinh, những chiến sĩ anh 

dũng lấy thân mình lấp lỗ châu mai, hy sinh trong kháng 
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chiến, đã làm đúng những điều đó. 

Bây giờ đây, hoàn cảnh đấu tranh không đòi hỏi lấy thân 

mình lấp lỗ châu mai nữa, nhưng người cán bộ, đảng viên 

vẫn luôn luôn phải cố gắng rèn luyện cho đúng với tiêu 

chuẩn của đảng viên. 

Có khi các cô, các chú lo nghĩ cho cá nhân, cái đó cũng 

dễ hiểu. Vì người ta không phải là thần thánh gì. Vả lại, 

khuyết điểm trong xã hội ảnh hưởng đến các cô, các chú. 

Nhưng nếu các cô, các chú cố gắng làm đúng tiêu chuẩn 

đảng viên thì giải quyết được nhiều thắc mắc. 

… 

 

In trong sách Hồ Chủ tịch bàn 
về giáo dục, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, 1962, tr.168-172. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁC ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN 

THANH HOÁ1 

… 

Tóm lại muốn xây dựng nước nhà, Chính phủ phải có 

tiền, tiền đó do đồng bào góp lại. Trước hết là đồng bào 

nông dân đông nhất rồi đến công thương. Nếu không có tiền 

thì Chính phủ không xây dựng được. Vì vậy, đồng bào phải 

giúp Chính phủ, nghĩa là đồng bào phải nộp thuế. 

… 

Theo kinh nghiệm mấy năm nay bất kỳ khó khăn gì, bất 

kỳ công việc to mấy ta đoàn kết đều làm được hết cả. Ví dụ: 

Lật đổ chế độ thực dân phong kiến có khó không? Khó. Thế 

nhưng ta đoàn kết nên ta lật đổ được. Lúc bắt đầu kháng 

chiến ta ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Pháp có hải quân, 

không quân, xe tăng, có những tên tướng có kinh nghiệm 

mấy chục năm, có khí giới của Mỹ giúp. Lúc đó cơ đồ ta chỉ 

có tay không mà phải đánh một kẻ địch mạnh hơn. Nhưng 

chúng ta đã thắng. Vì sao? Vì đoàn kết. 

Đoàn kết phải biểu hiện như thế nào? 

Phải biểu hiện trong việc làm là tăng gia sản xuất và 

thực hành tiết kiệm, để dần dần đi đến mọi người dân được 

cải thiện sinh hoạt, ăn no, mặc ấm. Không như thế thì không 

thể tiến lên chủ nghĩa xã hội và không cải thiện sinh hoạt 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 598-604.  



 368 

được. 

- Trước cải cách ruộng đất, đồng bào nông dân lao động 

không có đất cắm dùi, hoặc rất ít ruộng. Nhưng bây giờ thì 

đã có ruộng chưa? (Hội nghị trả lời: Có rồi ạ). Từ nghìn 

xưa, từ đời tổ tiên Hồng Bàng, đồng bào nông dân ước ao 

gì? (Hội nghị nói: Ruộng ạ). Nay đồng bào đã có ruộng, thế 

thì cải cách ruộng đất thắng lợi hay không thắng lợi? (Hội 

nghị đồng thanh đáp: Thắng lợi). 

Nhưng trong cải cách ruộng đất có sai. Sai thì chúng ta 

sửa chữa. Ở Thanh Hoá sửa bước ngắn 1 khá, bước ngắn 2 

cũng khá. Tôi mong đồng bào ủng hộ nông dân sửa sai cho 

tốt. Trong cải cách ruộng đất, nông dân với địa chủ kình 

địch nhau. Giờ sai lầm là việc trong nhà. Đồng bào nông 

dân thắng lợi là ta thắng lợi. Ta có câu bần cố trung nông 

một nhà. Bần cố trung nông đoàn kết quyết tâm thì sẽ sửa 

chữa được tốt và quyết sửa chữa cho kỳ được. 

... 

 

Nói ngày 13-6-1957. In trong 
sách Thanh Hoá khắc sâu lời 
Bác, Ban Nghiên cứu lịch sử 
Đảng Thanh Hoá, 1975, tr.35-
42. 



 369 

NÓI CHUYỆN VỚI HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN TỈNH 

NGHỆ AN1 

... 

- Khuyết điểm thứ nhất là trong Đảng về mặt đoàn kết 

nội bộ, đoàn kết giữa đảng viên mới và đảng viên cũ, đoàn 

kết giữa cán bộ cũ và cán bộ mới, đoàn kết giữa cán bộ 

trong Đảng và cán bộ ngoài Đảng, đoàn kết cấp trên cấp 

dưới và cấp dưới với cấp trên thì đang còn nhiều thiếu sót. 

Đây là một khuyết điểm quan trọng. Bởi vì đoàn kết chặt 

chẽ thì khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì to 

lớn chúng ta cũng làm xong. Vì vậy các đồng chí phải biết, 

phải nhớ và phải làm. Bây giờ về sau, chúng ta phải đoàn 

kết chặt chẽ hơn nữa. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và mới, trong 

Đảng và ngoài Đảng, cấp trên và cấp dưới, nói ngược lại 

cấp dưới với cấp trên cũng phải đoàn kết chặt chẽ. 

- Khuyết điểm thứ hai là suy bì đãi ngộ và địa vị. 

Suy bì tức là so sánh, mà so sánh có nên không? Nên. 

Nhưng biết so sánh như thế nào cho tốt, so sánh như thế nào 

là không tốt. Đảng, Trung ương rất cảm thông với các đồng 

chí, nhất là các đồng chí ở xã gặp khó khăn nhiều, về sinh 

hoạt tinh thần cũng như vật chất. Nói về so sánh thì nên so 

sánh nhưng chúng ta cần phải so sánh với những đồng chí, 

những cán bộ có đạo đức cách mạng hơn mình, lập trường 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 605-614.  
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tư tưởng vững hơn mình, tác phong dân chủ và tinh thần 

trách nhiệm hơn mình. So sánh với những đồng chí như thế 

để mà học, để mà tiến bộ. Thế là nên so sánh. Còn so sánh 

về vật chất thì ngược lại nên so sánh với những đồng chí cố 

nông, bần nông, với những đồng bào thiểu số. Chắc các cô, 

các chú cũng biết bây giờ thì cải cách ruộng đất rồi nhưng 

đồng bào bần nông, cố nông và một số đồng bào thiểu số 

hãy còn thiếu thốn, so sánh như thế là mình cảm thông và 

gần gũi nhân dân, gần gũi quần chúng, chứ không phải cứ 

so sánh với người ăn no mặc ấm hơn mình. Người cách 

mạng không ai so sánh như thế. Trong truyền thống cách 

mạng và giáo dục cách mạng không bao giờ có như thế. So 

sánh không đúng sinh ra kèn cựa địa vị, người cách mạng 

không phải như vậy. Cố nhiên là Đảng, Chính phủ trong lúc 

cân nhắc phải công bằng hợp lý, nhưng đảng viên ta, cán bộ 

trong Đảng và ngoài Đảng rất đông, có hàng mấy vạn người 

không phải luôn luôn xếp đặt hợp lý được. Cố nhiên phải 

tìm cách làm cho công bằng hợp lý, nhưng cũng khó hoàn 

toàn. Vì vậy kèn cựa địa vị là không nên, không tốt. Đây là 

một điểm. 

- Một điểm nữa có cán bộ, đảng viên ngồi lo không biết 

tiền đồ mình thế nào. Như thế là chưa hiểu tiền đồ, tách 

riêng tiền đồ của mình ra khỏi tiền đồ của dân tộc, của giai 

cấp là không đúng, bởi vì tiền đồ của mỗi người, nhất là 

người cách mạng, là nằm trong tiền đồ của dân tộc, nằm 

trong tiền đồ của giai cấp, không thể tách riêng được. Ước 

ao tiền đồ mình vẻ vang sung sướng thì phải làm thế nào 

cho tiền đồ của dân mình, của giai cấp mình được vẻ vang 

sung sướng thì tự nhiên tiền đồ mình cũng vẻ vang sung 

sướng. Nếu không lo công tác, cứ ngồi lo tiền đồ của mình 

thì không đi đến đâu. Thí dụ chuyến xe lửa, trong xe tất cả 

mọi người đều muốn đi mau. Tiền đồ mỗi một người trong 
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xe lửa nằm trong tiền đồ chung của chuyến xe lửa. Nếu 

chuyến xe lửa đi nhanh thì tất cả mọi người được đi nhanh. 

Nếu chuyến xe lửa đi chậm thì tất cả mọi người phải đi 

chậm. Nếu một người muốn đi nhanh hơn mọi người rồi 

nhảy ra ngoài xe để chạy nhanh hơn xe thì người ấy sẽ như 

thế nào? 

Một ví dụ khác rất rõ ràng, trước khi cách mạng thành 

công, trước khi kháng chiến thắng lợi thì cả dân ta là nô lệ. 

Trước cải cách ruộng đất, toàn thể nông dân lao động là nô 

lệ. Khi kháng chiến mọi người đều hết lòng hết sức tham gia 

kháng chiến thì kháng chiến mới thắng lợi, mà kháng chiến 

thắng lợi thì dân ta mới khỏi ách nô lệ, mọi người chúng ta 

mới khỏi nô lệ. 

- Một điều nữa là sợ khó, làm việc gì cũng sợ khó, sửa 

sai cũng sợ khó, đi vận động tổ chức tổ đổi công cũng sợ 

khó. Nói tóm lại cái gì cũng sợ khó. Việc gì cũng khó, trong 

xã hội không có cái gì dễ, nhưng khó mà quyết tâm thì nhất 

định làm được. Thử hỏi các cô, các chú, cách mạng có khó 

không? Kháng chiến có khó không? Có thắng lợi không? Vì 

sao chúng ta thắng lợi? Vì quyết tâm. Hai việc ấy khó nhất 

trong hoạt động cách mạng của chúng ta, nhưng chúng ta đã 

thắng lợi. Tổ chức tổ đổi công cũng có khó nhưng không 

khó bằng kháng chiến. Kháng chiến ta làm được thì tổ đổi 

công ta cũng làm được. Nếu việc gì cũng dễ thì không cần 

đến Đảng, cũng không cần đến đảng viên, không cần đến 

cán bộ. Người cách mạng phải thấy khó, thấy khó để khắc 

phục, chứ không phải thấy khó mà nản lòng. 

Chúng ta có truyền thống cách mạng vẻ vang, có nhiệm 

vụ sửa đổi xã hội. Đó là một điều chúng ta có quyền tự hào. 

Tự hào đây là để phát triển truyền thống cách mạng, để hoàn 

thành nhiệm vụ cải tạo xã hội, chứ không phải để mà lên 

mặt công thần. Lấy cá nhân chúng ta mà so với những anh 
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hùng, liệt sĩ cách mạng, chưa nói trên quốc tế, chỉ nói trong 

nước ta, công trạng của chúng ta đã thấm vào đâu. Phải biết 

công trạng ấy là công trạng của toàn dân, của toàn Đảng chứ 

không phải công trạng một người. Ai tự cho mình có công 

trạng mà tự kiêu tự đại là không đúng. Lòng của người cách 

mạng chân chính là phải rộng rãi như sông như bể, có như 

thế thì mới tiến bộ. Nếu có một chút công trạng gì mà tự cao 

tự đại, coi người ta không ra gì, thế là sai, thế là cái ruột 

nhỏ, ví như cái cốc, một gáo nước đổ vào thì tràn hết. Vậy 

các cô, các chú muốn độ lượng mình như sông như bể hay 

như cái cốc? Như sông như bể mới gọi là độ lượng của 

người cách mạng. 

Nói một thí dụ khác nữa: Lúc người cách mạng đương 

hoạt động giống như người đi đường, phải cẩn thận, khiêm 

tốn, phải nhìn xuống chỗ bước của mình, đi bước nào vững 

bước ấy, nếu mới đi được một đoạn đã cho là vững rồi, đi 

giỏi rồi, rồi cứ đi mà mặt ngước lên trời không thấy hố, nên 

rơi xuống hố. Vì bệnh công thần nên sinh ra nhiều cái thiếu: 

Thiếu tính tổ chức, thiếu tính kỷ luật. Nếu một đảng cách 

mạng thiếu tính tổ chức, thiếu tính kỷ luật thì đảng ấy có 

thành đảng cách mạng không? Vì vậy, chúng ta phải chống 

lại bệnh cá nhân, bệnh công thần. 

- Một điều nữa là ta có nêu lên khẩu hiệu "cần, kiệm, 

liêm, chính". Các cô, các chú đã thi hành được chưa? Còn 

có một số đảng viên, cán bộ đang còn xa xỉ, tham ô, lãng 

phí, không biết tiếc, biết tôn trọng của công, không biết 

thương tiếc của cải do mồ hôi nước mắt đồng bào làm ra. 

Do đó mà đẻ ra xa xỉ. Lương bổng Chính phủ cấp cho 

chúng ta có hạn mà ta xa xỉ thì lấy tiền đâu? Đã có cái áo 

rồi còn muốn hai ba cái như thế là lãng phí. Lại muốn mua 

thứ này thứ khác mà thiếu tiền sinh ra tham ô. Thiếu tinh 

thần lao động, thiếu kỷ luật lao động. Tinh thần lao động là 



 373 

thế nào? Cho rằng lao động trí óc sang hơn, vẻ vang hơn 

lao động chân tay, không biết rằng lao động trí óc là đáng 

quý, nhưng nếu bây giờ tất cả chúng ta đều lao động trí óc, 

không ai lao động bằng chân tay, không ai nấu cơm, cày 

ruộng, không ai dệt vải, làm nhà thì có thể sống được 

không? Vì vậy lao động là vẻ vang, làm việc gì có ích cho 

loài người, cho xã hội, nhân dân thế là vẻ vang. Chắc các 

cô, các chú cũng thấy trong báo có những người phụ nữ 

làm công việc vệ sinh được bầu chiến sĩ thi đua. Có những 

người quét đường, vét hố cũng được bầu là chiến sĩ thi đua. 

Thế là thế nào? Công việc như thế là hôi, là bẩn nhưng bởi 

vì nó rất cần thiết cho mọi người. Nếu không có người làm 

việc đó thì những nơi nào ở tập trung, nhất là ở thành phố 

thì mất vệ sinh, mọi người sẽ đau ốm hết. Vì vậy, bản chất 

việc ấy là bẩn nhưng người làm việc ấy là rất cần thiết cho 

xã hội thì lao động ấy cũng vẻ vang, chứ không phải làm 

chủ tịch, chủ nhiệm, ông giám đốc vân vân, mới vẻ vang. 

- Một điểm nữa: Mê tín. Có đảng viên cũng ngồi đồng, 

để bùa, có đảng viên cũng rước kiệu. Như thế có đúng 

không ? Một đảng viên hay một người đoàn viên vào Đảng, 

vào Đoàn là tin tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tin tưởng chủ 

nghĩa duy vật... Nói duy vật mà làm duy tâm là sai. Nếu chỗ 

nào có như thế thì các cô, các chú phải giúp họ sửa. 

… 

3. Bây giờ nói đến nhiệm vụ trước mắt: 

1) Công tác sửa sai: Các cô, các chú có cố gắng, có kết 

quả nhưng bây giờ phải cố gắng hơn nữa, làm cho tốt, cho 

gọn, cho nhanh; nếu làm gọn mà không tốt cũng không 

được, nếu làm tốt mà không gọn, không nhanh cũng không 

được, nếu cứ kéo dài mãi rất ảnh hưởng đến công tác sản 

xuất và các công tác khác. 

2) Phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết 
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kiệm… 

Bởi vì dân lấy ăn làm gốc, có thực mới vực được đạo. 

Nếu bụng đói thì các cô, các chú nói gì hay mấy cũng không 

ai nghe… 

5) Một điểm nữa, nhiệm vụ chúng ta phải ra sức củng 

cố chính quyền nhân dân và củng cố những tổ chức của 

nhân dân ở các địa phương. Bởi vì nếu chính quyền nhân 

dân và tổ chức nhân dân ở các địa phương lỏng lẻo thì 

những chính sách của Đảng và của Chính phủ đưa ra thi 

hành không đến nơi đến chốn. Cho nên phải củng cố chính 

quyền nhân dân, củng cố các tổ chức của nhân dân, trong 

đó phải đặc biệt chú ý tổ chức công an và dân quân du 

kích, vì công an, dân quân du kích có nhiệm vụ giữ gìn trật 

tự an ninh ở địa phương. Có giữ gìn trật tự trị an, nhân dân 

mới an cư lạc nghiệp, tăng gia sản xuất. 

6) Một điểm nữa, tất cả chúng ta từ trên xuống dưới, cán 

bộ cũng như đảng viên, đoàn viên phải làm nhiệm vụ thiêng 

liêng của chúng ta là quan tâm lo lắng đến đời sống của 

nhân dân. Nếu quan tâm đến đời sống của nhân dân thì thật 

sự không có tham ô, lãng phí. Phải giúp đỡ nhân dân trong 

mọi việc. Tuỳ hoàn cảnh và khả năng của mình giúp đỡ anh 

em thương binh, bệnh binh, anh em phục viên, gia đình 

chiến sĩ, liệt sĩ. Bởi vì anh em thương binh, bệnh binh cũng 

như gia đình liệt sĩ đó là những người đã có những cống 

hiến đối với Tổ quốc, thương binh đã cống hiến một phần 

xương máu của mình cho kháng chiến, gia đình liệt sĩ đã 

cống hiến người con, người cháu của mình cho Tổ quốc, 

cho kháng chiến, vì vậy chúng ta phải giúp đỡ thực sự về 

tinh thần lẫn vật chất. 

7) Một điểm nữa, các cô, các chú có muốn tiến bộ 

không? Muốn tiến bộ phải làm gì? Phải học. Ngày nay 

không phải học để có bằng cấp, để thoát ly sản xuất. Phải 
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học chính trị, học văn hoá, học kỹ thuật để nâng cao hiểu 

biết. Bởi vì công nghiệp, nông nghiệp của ta ngày càng tiến 

bộ thì người công nhân, người nông dân, người lao động trí 

óc phải càng ngày càng tiến bộ mới làm được tốt. 

Muốn tiến bộ chỉ học mà thôi cũng chưa đủ. Đảng ta là 

Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, theo 

chủ nghĩa Mác - Lênin. Sở dĩ càng ngày càng mạnh, càng 

tiến bộ là do đâu? 

- Là do Đảng có dân chủ nội bộ, có tự phê bình và phê 

bình. Tự phê bình thật thà và thành khẩn phê bình các đồng 

chí mình để cùng nhau tiến bộ. Nếu mình có cái gì sai 

không tự phê bình, giấu đi, đồng chí khác không biết để 

giúp đỡ mình sửa đổi, giúp mình tiến bộ được. Phê bình là 

giúp đồng chí mình tiến bộ. Mỗi một đồng chí đều tiến bộ 

thì toàn Đảng tiến bộ. Vì vậy, cần phải tự phê bình và phê 

bình. Cần phải nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật và tinh 

thần trách nhiệm. Nếu không có tính tổ chức và tính kỷ luật 

thì sẽ tự do vô kỷ luật, vô chính phủ. 

Có tinh thần trách nhiệm, có tổ chức tính, kỷ luật tính thì 

Đảng, Chính phủ giao việc gì bất kỳ khó đến đâu đều kiên 

quyết làm cho được. 

- Phải có lòng tin tưởng và quyết tâm: Các cô, các chú 

chắc còn nhớ là lúc bắt đầu kháng chiến cực kỳ khó khăn. 

Địch thì mạnh về mọi mặt: Về tiền bạc, về lực lượng, về hải 

quân, không quân. Thực dân Pháp lại có Mỹ giúp, có bọn 

nguỵ ủng hộ mà ta lúc ấy cái gì cũng thiếu. Các cô, các chú 

còn nhớ thế không? Lúc ấy Trung ương đề ra khẩu hiệu 

"Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi". Thế thì chúng 

ta có thắng lợi không? Chúng ta đã thắng lợi là vì chúng ta có 

lòng tin tưởng và quyết tâm làm cho thắng lợi, thì kết quả ta 

thắng lợi mặc dù có nhiều khó khăn. 

8) Một điểm nữa, các cô, các chú có biết hồi Cách mạng 
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Tháng Tám, đồng bào từ Nam chí Bắc, làm Cách mạng 

Tháng Tám, lúc bấy giờ Đảng ta có bao nhiêu đảng viên? 

Chỉ xấp xỉ có 4.000 đảng viên. Lúc ấy đảng viên ít như thế. 

Lúc ấy có chính quyền chưa? Có bộ đội chưa? Thế mà hơn 

3.000 đảng viên lãnh đạo cuộc cách mạng thắng lợi cả nước. 

Bây giờ riêng Nghệ An đã có 32.000 đảng viên. Ngoài ra 

còn có nhiều đoàn viên, có một mặt trận rộng rãi, lại có 

chính quyền, có quân đội, bây giờ phải làm thế nào cho tỉnh 

Nghệ An về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, tổ chức chuyển 

biến cho tốt. Các cô, các chú hãy so sánh lúc trước với bây 

giờ lúc nào khó khăn hơn? 

… 

 

Nói ngày 14-6-1957. Bản gốc 
lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Nghệ An. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, ĐẢNG 

VIÊN TỈNH HÀ TĨNH1 

… 

- Có hiện tượng: Cán bộ trong và ngoài Đảng, cán bộ cũ 

và mới, đảng viên cũ và mới, đoàn kết kém. Các cô, các chú 

biết đoàn kết là sức mạnh của mình. Nhờ đoàn kết mà cách 

mạng thành công, kháng chiến thắng lợi; nhờ đoàn kết mà 

chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn làm tròn nhiệm vụ. 

Chúng ta kém đoàn kết làm lực lượng ta kém sút một phần. 

Vì vậy, khuyết điểm ấy phải cố gắng sửa chữa cho kỳ được. 

- Ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm kém. Các 

cô, các chú biết Đảng là một tổ chức tiên phong. Vì vậy, có 

những đường lối, chính sách đưa ra thực hành trong nhân 

dân, nếu kém ý thức tổ chức là làm cho lực lượng Đảng ta 

yếu đi một phần. Đảng ta gồm những người con ưu tú trong 

công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp khác; già có, 

trẻ có, trai có, gái có, có hàng chục vạn đảng viên. Muốn 

mọi chính sách của Đảng thực hiện được thì phải có kỷ luật. 

Kỷ luật của Đảng là tự nguyện tự giác; đã tự nguyện tự giác 

là kỷ luật sắt, rất nghiêm, tất cả đảng viên già trẻ, trên dưới 

đều phải tuân theo. Nếu không giữ gìn nghiêm túc kỷ luật là 

giảm bớt lực lượng của Đảng, khó thực hiện được nhiệm vụ. 

Đảng có tổ chức, có kỷ luật, dù Đảng giao việc gì khó mấy 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 615-622.  
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cũng phải làm được. Nếu sợ khó, không thích làm, hoặc 

chọn việc dễ, là không có tinh thần trách nhiệm, làm giảm 

bớt lực lượng của Đảng. Hiện giờ cán bộ, đảng viên tỉnh ta 

ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm kém, thậm chí 

một số tuy chỉ là số ít, muốn nghỉ, bỏ công việc, như thế có 

đúng không? Có xứng đáng người đảng viên không? Tiêu 

chuẩn của đảng viên, các cô, các chú có nhớ không? Có 6 

điều. Một trong 6 điều là trọn đời phấn đấu cho Đảng, cho 

chủ nghĩa cộng sản. Muốn nghỉ, muốn bỏ việc thì không 

phải trọn đời mà chỉ làm một đoạn thôi, thế thì Đảng không 

ra Đảng, cách mạng không ra cách mạng. 

- Suy bì so sánh cá nhân, thắc mắc về phụ cấp, cấp bậc, 

do đó không yên tâm công tác. Các cô, các chú có biết đối 

với cách mạng, cái gì cao quý nhất? Được phục vụ nhân 

dân, phục vụ Đảng và cách mạng là cao quý hơn cả. Không 

phải thấy người này chánh, người khác phó, bậc này cao, 

bậc kia thấp mà suy tị, kèn cựa. Đảng có dạy thế không? So 

sánh là cần, nhưng phải biết so sánh về đạo đức, ý chí, lập 

trường cách mạng. Nên so sánh với những đồng chí lập 

trường vững chắc, tác phong tốt, ý chí hăng, xem mình đã 

được như thế chưa. So sánh để mà học, mà tiến bộ. Không 

nên so sánh cái áo này xấu, cái áo kia đẹp, lương nhiều, 

lương ít, v.v.. Đầu óc tư tưởng người đảng viên là đưa hết 

tinh thần, lực lượng phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. 

Thế nhưng, một nửa phục vụ nhân dân, một nửa lại suy tị, 

như thế là chưa toàn tâm, toàn lực, là chưa xứng đáng tư 

cách của người đảng viên. 

- Cấp trên, cấp dưới, trong Đảng và ngoài Đảng, quan hệ 

chưa mật thiết. Khuyết điểm này cả hai bên, cấp trên không 

dân chủ, xa quần chúng; cấp dưới thiếu phê bình xây dựng. 

Cấp trên phải tự phê bình, cấp dưới có quyền đòi hỏi dân 

chủ. Phê bình giúp cấp trên, đó là dân chủ đúng mức, không 
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phải tự do quá trớn, tự do bừa bãi. Muốn làm thì làm, muốn 

nghỉ thì nghỉ là tự do bừa bãi, tự do tếu. Dân chủ phải thực 

hiện từ trên xuống dưới. Tự phê bình phải thật thà, phê bình 

phải thành khẩn, không mỉa mai, nói xấu. Chúng ta do đoàn 

kết mới có lực lượng. Muốn đoàn kết, lực lượng mạnh, phải 

có phê bình, tự phê bình. Phê bình, tự phê bình là để tăng 

thêm đoàn kết. 

- Đảng ta, Chính phủ ta, ngoài lợi ích của nhân dân, 

không có lợi ích nào khác, nên đảng viên, cán bộ trong và 

ngoài Đảng phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ 

giai cấp. Nhưng còn có những bộ phận tham ô, lãng phí, 

không tôn trọng của công, không thương xót mồ hôi nước 

mắt của đồng bào. Ví dụ: Như cán bộ mậu dịch vừa để mất 7 

triệu đồng hoặc bỏ trôi mất 2.000 thước khối gỗ, đó là mới 

nói sơ bộ. Số đó là của nhân dân gửi cho Chính phủ để làm 

lợi cho nhân dân. Để mất là lãng phí, ảnh hưởng đến việc 

khôi phục và phát triển kinh tế, làm chậm bước cải thiện sinh 

hoạt của cán bộ, bộ đội và nhân dân. Như thế là có tội với 

Chính phủ và nhân dân. Cần phải sửa chữa, phải chống tham 

ô lãng phí. Muốn sửa không phải do trên ra mệnh lệnh mà 

phải tự nguyện, tự giác chống lại tham ô lãng phí. 

- Thiếu nhận thức đúng về lao động, nhất là lao động 

chân tay. Không hiểu lao động là vẻ vang. Có khi miệng nói 

là vẻ vang, nhưng ra làm thì không thấy. Không hiểu lao 

động là bất kỳ làm việc gì có ích cho nhân dân, cho xã hội là 

vẻ vang, dầu mệt nhọc bẩn thỉu. Như người lấy phân xia 

chẳng hạn, nếu ở thành thị, xí nghiệp, đơn vị bộ đội, v.v. 

không có những người đó làm việc tốt thì cũng có ảnh 

hưởng. Các cô, các chú xem báo đã biết có một cô làm việc 

ấy tốt cũng được bầu là chiến sĩ. Không hiểu thế nên một số 

cán bộ, nhất là cán bộ ở nông thôn muốn thoát ly. Đó là 

chưa nhận thức đúng lao động là vẻ vang, nhất là lao động 
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chân tay. Cố nhiên lao động trí óc cũng cần thiết và quan 

trọng. Nói lao động chân tay là nói đến công nhân và nông 

dân. Không có công nhân và nông dân thì không làm được 

cách mạng và chúng ta không sống được. Đã nhận là vẻ 

vang thì phải yêu lao động, giữ kỷ luật lao động. 

- Còn một điểm khác thì đảng viên, cán bộ ở Nghệ An 

cũng như Hà Tĩnh, một số có óc công thần, cho rằng "choa" 

đây là cách mạng trước hết, có nhiều công đã tổ chức ra Xô 

viết, v.v. nên tự kiêu, tự đại, không coi ai ra gì, độ lượng 

nhỏ bé, thái độ thiếu khiêm tốn. Cái nhìn của người cách 

mạng phải rộng rãi, thái độ phải khiêm tốn. Các đảng viên 

Nghệ An và Hà Tĩnh có truyền thống đóng góp khá vào 

cách mạng. Đó là vẻ vang. Có thể là nhờ cố gắng, quyết 

tâm, chịu khó, chịu khổ. Muốn giữ vững truyền thống ấy, 

phải phát huy cái tốt và cố gắng, quyết tâm, không sợ khó, 

sợ khổ và phải khiêm tốn. Nếu không thấy thế thì lỗ mũi sẽ 

sỉnh ra như cái "đình" che mắt không thấy rừng. Cán bộ 

Nghệ - Tĩnh có công lao một phần, nhưng nếu không có 

công lao của đảng viên, cán bộ toàn quốc, không có công 

lao giai cấp vô sản thế giới thì mình có làm được gì không? 

Công lao của mỗi chúng ta với Mác-Lênin ai to hơn? Thế 

thì ta đã nên sỉnh mũi chưa? Càng có công lao, càng phải 

khiêm tốn, gần gũi giúp đỡ người khác, chứ vác mặt lên 

trời, làm quan cách mạng, lão thành cách mạng thì không ăn 

thua gì. 

…  

 

Nói ngày 15-6-1957. In trong 
sách Bác Hồ với quê hương 
Nghệ Tĩnh, Ban Nghiên cứu 
lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, 
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DIỄN VĂN KHAI MẠC LỚP HỌC LÝ LUẬN KHOÁ I  

TRƯỜNG NGUYỄN ÁI QUỐC1 

… 

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc 

căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có lý 

luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà 

không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Vì vậy cho nên 

trong khi nhấn mạnh sự quan trọng của lý luận, đã nhiều lần 

đồng chí Lênin nhắc đi nhắc lại rằng lý luận cách mạng 

không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động 

cách mạng; và lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, 

nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ 

sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh 

động. Những người cộng sản các nước phải cụ thể hoá chủ 

nghĩa Mác - Lênin cho thích hợp với điều kiện hoàn cảnh 

từng lúc và từng nơi. 

… 

- Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích học để vận dụng 

chứ không phải học lý luận vì lý luận, hoặc vì 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. 

- Không phải học để thuộc lòng từng câu từng chữ, đem 
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kinh nghiệm của các nước anh em áp dụng một cách máy 

móc. Nhưng chúng ta phải học chủ nghĩa Mác - Lênin để 

phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng 

nước ta, cho hợp với điều kiện đặc biệt của nước ta. 

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. 

Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài 

người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích 

trữ lại trong quá trình lịch sử. Lý luận của chủ nghĩa Mác - 

Lênin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công nhân 

từ trước đến nay của tất cả các nước. Nó là: "Khoa học về 

các quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội; khoa học về 

cách mạng của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột; khoa học 

về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở tất cả các nước; khoa 

học về xây dựng chủ nghĩa cộng sản" (Xtalin). 

Thực tế là các vấn đề mình phải giải quyết, là mâu thuẫn 

của sự vật. Chúng ta là những người cán bộ cách mạng, thực 

tế của chúng ta là những vấn đề mà cách mạng đề ra cho ta 

phải giải quyết. Thực tế bao gồm rất rộng. Nó bao gồm kinh 

nghiệm công tác và tư tưởng của cá nhân, chính sách và 

đường lối của Đảng, kinh nghiệm lịch sử của Đảng cho đến 

các vấn đề trong nước và trên thế giới. Trong khi học tập, đó 

là những thực tế mà chúng ta cần liên hệ. Tuy vậy, ở nhà 

trường, trước hết chúng ta cần liên hệ với tư tưởng và công 

tác của mình, nghĩa là dùng lý luận đã học được để phân 

tích những thắng lợi và thất bại trong công tác, những mặt 

đúng mặt sai trong tư tưởng, phân tích một cách toàn diện 

và tìm nguồn gốc đúng sai về lập trường, quan điểm và 

phương pháp của mình. Làm như thế là tổng kết để làm cho 

nhận thức của chúng ta đối với các vấn đề đó được nâng cao 

hơn và công tác có kết quả hơn. Chúng ta làm cách mạng 
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nhằm mục đích cải tạo thế giới, cải tạo xã hội. Muốn cải tạo 

thế giới và cải tạo xã hội thì trước hết phải tự cải tạo bản 

thân chúng ta. Do đó, cho nên trước hết là phải liên hệ lý 

luận với thực tế công tác và tư tưởng của mình, để tự cải tạo 

mình, nâng cao sự tu dưỡng của mình về lập trường, quan 

điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Khi học tập, chúng ta cũng cần liên hệ với những vấn đề 

thực tế ở trong nước và trên thế giới, những vấn đề và 

nhiệm vụ cách mạng hiện nay đề ra cho Đảng ta, đem lý 

luận học được tìm xem đường lối và phương pháp giải quyết 

các vấn đề đó như thế nào cho đúng; hoặc phân tích các 

kinh nghiệm công tác đã qua của Đảng và tìm nguyên nhân 

của những thành công và thất bại của Đảng. Như thế sẽ giúp 

cho việc củng cố lập trường, nâng cao quan điểm và phương 

pháp của mình. 

Tuy vậy cũng cần tránh sự lệch lạc đòi hỏi trong lúc học 

tập phải giải quyết tất cả mọi vấn đề thực tế. Thực tế của 

cách mạng rất rộng, giải quyết các vấn đề thực tế ấy là cả 

một quá trình lâu dài của toàn Đảng. Ở nhà trường chỉ có 

thể đặt cơ sở cho việc liên hệ với thực tế mà thôi... 

Đảng ta nhờ kết hợp được chủ nghĩa Mác - Lênin với tình 

hình thực tế của nước ta, cho nên đã thu được nhiều thắng lợi 

trong công tác. Tuy vậy, việc kết hợp chân lý của chủ nghĩa 

Mác - Lênin và thực tiễn của cách mạng Việt Nam chưa được 

hoàn toàn. Có nhiều sai lầm là do sự thiếu kết hợp đó. Ví dụ 

những sai lầm trong cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, 

xây dựng kinh tế. Hiện nay đứng về mặt xây dựng chủ nghĩa 

xã hội, tuy chúng ta đã có những kinh nghiệm dồi dào của 

các nước anh em, nhưng chúng ta cũng không thể áp dụng 

những kinh nghiệm ấy một cách máy móc, bởi vì nước ta có 

những đặc điểm riêng của ta. 

Không chú trọng đến đặc điểm của dân tộc mình trong 
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khi học tập kinh nghiệm của các nước anh em, là sai lầm 

nghiêm trọng, là phạm chủ nghĩa giáo điều. Nhưng nếu quá 

nhấn mạnh đặc điểm dân tộc để phủ nhận giá trị phổ biến 

của những kinh nghiệm lớn, cơ bản của các nước anh em, 

thì sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng của chủ nghĩa xét lại. Vì 

vậy, song song với việc nhấn mạnh sự quan trọng của học 

tập lý luận, chúng ta phải luôn luôn nhấn mạnh nguyên tắc 

lý luận liên hệ với thực tế. Chúng ta phải khắc phục bệnh 

giáo điều đồng thời phải đề phòng chủ nghĩa xét lại. Tóm 

lại, các đồng chí cần nhận thức sự quan trọng của học tập lý 

luận để hăng hái học tập, đồng thời trong khi học tập phải 

đem những điều học được để phân tích và giải quyết các vấn 

đề thực tế trong công tác, trong tư tưởng của bản thân mình 

và của Đảng, có như thế thì việc học tập của các đồng chí 

mới thu được kết quả tốt. 

Muốn thực hiện nguyên tắc lý luận liên hệ thực tế, muốn 

cho việc học tập đạt được mục đích đề cao lý luận, cải tạo tư 

tưởng, tăng cường đảng tính, thì cần phải có thái độ học tập 

cho đúng. 

- 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 - Lênin, các 

bài giảng của các đồng chí 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. 
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- 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 nó 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 lẫn nhau học tập, mạnh dạn phê 

bình và thật thà tự phê bình và khi phê bình, tự phê bình thì 

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- Lênin để giải quyết những 

vấn đề cách mạng cụ thể. 

… 

 

Đọc ngày 7-9-1957. In trong 
sách Hồ Chí Minh: Tuyển tập, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, t. 
II, tr.67-78. 
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BÀI NÓI CHUYỆN NHÂN DỊP VỀ THĂM KHU MỎ1 

… 

Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan 

cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ 

chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đày tớ 

của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải 

cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi nhân dân, 

khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân. 

Có một số cán bộ vì không hiểu mình là đày tớ của nhân 

dân, chỉ muốn ở thành phố để được gần hàng phở, gần 

người yêu... Nếu như thế thì không làm được nhiệm vụ 

mình là đày tớ của nhân dân, phục vụ nhân dân. Nhân dịp 

kỷ niệm 40 năm Cách mạng Liên Xô, tôi nêu một ví dụ: Ở 

Liên Xô, cán bộ Đảng bảo đi đâu thì đi đấy, cả những vùng 

xa xôi hẻo lánh nhất, thế cho nên có những dân tộc thiểu số 

trước đây rất lạc hậu, nay tiến bộ rất nhanh. Không trách các 

cô, các chú ăn phở, gần người yêu, nhưng mà trước hết phải 

làm tròn nhiệm vụ phục vụ nhân dân. 

... 

 
Nói ngày 4-10-1957. In trong sách 
Bác Hồ với công nhân và nhân 
dân các dân tộc Quảng Ninh. Ban 
Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 107-117.  
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Quảng Ninh, 1977, tr.35-46. 
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BÀI NÓI TẠI TRƯỜNG CÔNG AN TRUNG ƯƠNG1 

… 

Chủ nghĩa cá nhân như vi trùng đẻ ra nhiều bệnh khác: 

sợ khó, sợ khổ; tự do chủ nghĩa; vui thì làm, không vui thì 

không làm, thích thì làm, không thích không làm. Phải đề 

cao tính tổ chức, đề cao kỷ luật. Chống chủ nghĩa ba phải; 

trái phải, phải dứt khoát, phải rõ ràng, không được nể nang. 

Can đảm bảo vệ chính nghĩa, dũng cảm tự phê bình và phê 

bình. Xác định toàn tâm toàn ý, 100% phục vụ nhân dân. Có 

thế mới khắc phục được khuyết điểm, phát huy được ưu 

điểm. Còn so sánh địa vị, còn suy bì hưởng thụ thì chỉ có 

50% phục vụ nhân dân còn 50% là phục vụ cá nhân mình. 

Công an là bộ máy giữ gìn chính quyền chống thù ngoài 

địch trong, mà còn chủ nghĩa cá nhân là còn có địch ở bên 

trong, địch ở trong con người mình. Kẻ địch ấy lại không 

thể lấy súng bắn vào được. Phải ra sức phấn đấu rèn luyện 

tư tưởng mới khắc phục được nó. Khắc phục chủ nghĩa cá 

nhân là bước rất quan trọng để tiến lên chủ nghĩa xã hội.  

Về công tác: Phải đi sâu, Phải thiết thực, phải điều tra 

nghiên cứu, không được chủ quan, tự túc tự mãn. Gặp khó 

khăn, thất bại không được nản chí.  

Muốn phục vụ nhân dân tốt phải đi đường lối quần 

chúng. Được nhân dân tin, yêu, phục thì việc gì cũng làm 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 247-251.  
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được. Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân 

dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu. Quan liêu thì 

không đoàn kết được ai. Thế mà đoàn kết là rất cần thiết, 

đoàn kết nội bộ ngành công an, đoàn kết với các ngành 

khác, đoàn kết với nhân dân. Có thế thì công tác mới làm 

được.  

Đối với nhân dân, đối với Đảng, với cách mạng xã hội 

chủ nghĩa, trách nhiệm của công an rất lớn, rất nặng nề. Cho 

nên phải xây dựng một bộ máy công an rất tốt, rất chắc 

chắn. Ai phải xây dựng? Mỗi một cán bộ công an đều có 

trách nhiệm vào đấy. Ai cũng tiến bộ, cũng khắc phục được 

khuyết điểm, phát huy được ưu điểm, thì toàn bộ bộ máy 

công an sẽ tốt. Điều đó thật là rõ ràng, dễ hiểu cho nên mỗi 

cán bộ công an phải cố gắng, gương mẫu trong học tập, 

trong công tác, gương mẫu về đạo đức cách mạng.  

... 

 

Nói ngày 28-1-1958. Tài liệu 
lưu tại Viện Lịch sử Đảng.  
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM  

LẦN THỨ II1 

… 

Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho 

nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của 

mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh 

niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một 

anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két 

thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà 

còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví 

như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho 

loài người.  

Các cháu ít hay nhiều cũng có mang cái dấu vết của xã 

hội cũ, cái tư tưởng tiểu tư sản. Tư tưởng tiểu tư sản là cái 

gì? Nó là cá nhân chủ nghĩa. Cá nhân chủ nghĩa nó đẻ ra cái 

tư tưởng danh lợi, chỉ muốn làm ông này ông khác, bà này 

bà khác. Rồi tư tưởng danh lợi lại đẻ ra con nó, rồi con nó 

lại đẻ ra cháu nó... tức là hai cái khinh là: khinh lao động 

chân tay và khinh người lao động chân tay và hai cái sợ là: 

sợ khó nhọc và sợ khổ.  

Muốn sửa chữa cá nhân chủ nghĩa thì khi làm bất kỳ 

việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, mà phải nghĩ đến 

đồng bào, đến toàn dân đã. Ta có câu nói: "Có khó nhọc thì 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 399-401.  
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mình nên đi trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau"; làm 

việc gì mình cũng nghĩ đến lợi ích chung trước và lợi ích 

riêng sau. Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì 

cần đặt lại câu hỏi:  

Học để làm gì?  

Học để phục vụ ai?  

Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có 

phương hướng để sửa chữa khuyết điểm của mình.  

Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có cái gì?  

Cần có lao động, lao động trí óc và lao động chân tay. 

Và ta cần lao động trí óc kiêm lao động chân tay, nghĩa là 

lao động chân tay cũng phải có văn hoá, mà người lao động 

trí óc cũng phải làm được lao động chân tay. Nếu lao động 

trí óc không làm được lao động chân tay và lao động chân 

tay không có trí óc thì đó là người lao động bán thân bất 

toại.  

Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý 

luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một 

nửa. Vì vậy, cho nên các cháu trong lúc học lý luận cũng 

phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều 

phải: Lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao 

động.  

Lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay. Học 

lao động phải có quyết tâm; muốn có quyết tâm thì phải có 

tinh thần, phải có sáu cái yêu:  

Yêu Tổ quốc: Yêu như thế nào? Yêu là phải làm sao cho 

Tổ quốc ta giàu mạnh. Muốn cho Tổ quốc giàu mạnh thì 

phải ra sức lao động, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết 

kiệm.  

Yêu nhân dân: Mình phải hiểu rõ sinh hoạt của nhân 

dân, biết nhân dân còn cực khổ như thế nào, biết chia sẻ 
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những lo lắng, những vui buồn, những công tác nặng nhọc 

với nhân dân.  

Yêu chủ nghĩa xã hội: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải 

gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa 

xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ 

quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm.  

Yêu lao động: Muốn thật thà yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, 

yêu chủ nghĩa xã hội thì phải yêu lao động, vì không có lao 

động thì chỉ là nói suông.  

Yêu khoa học và kỷ luật: Bởi vì tiến lên chủ nghĩa xã 

hội thì phải có khoa học và kỷ luật.  

Thời đại chúng ta bây giờ là thời đại vệ tinh nhân tạo, 

nghĩa là thời đại của khoa học phát triển rất mạnh, thời đại 

xã hội chủ nghĩa, thời đại anh hùng; mỗi người lao động tốt 

đều có thể trở nên anh hùng (không phải là anh hùng cá 

nhân). Vậy mong các cháu cũng làm người thanh niên anh 

hùng trong thời đại anh hùng.  

 

Nói ngày 7-5-1958. In trong 
sách Hồ Chủ tịch bàn về giáo 
dục, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 
1962, tr.192-194.  
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NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ SẢN XUẤT TỈNH SƠN 

TÂY1 

… 

Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm "quan" cách 

mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên và 

đoàn viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành các chính 

sách của Đảng và Chính phủ, phải vào tổ đổi công, vào hợp 

tác xã, để làm gương mẫu, làm đầu tàu lôi cuốn quần chúng 

tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.  

... 

Phải có chí khí tiến thủ để tiến bộ mãi. Phải đoàn kết 

giúp đỡ nhau. Phải trao đổi kinh nghiệm cho nhau.  

Cán bộ lãnh đạo phải đi sâu đi sát, phải động viên liên 

tục, phải gương mẫu, phải nhớ kinh nghiệm vụ chiêm vừa 

qua. Phải củng cố những tổ đổi công đã có cho thật tốt, phát 

triển chừng nào củng cố chừng ấy.  

… 

 

Nói ngày 8-7-1958. In trong 
sách Hồ Chủ tịch với cán bộ 
và nhân dân Hà Tây, Ban 
Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh 
Hà Tây, 1972, tr.21-24.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 498-500.  
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NÓI CHUYỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG THUỶ LỢI BẮC 

- HƯNG - HẢI1 

... 
Cán bộ cần phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ 

thành quyết tâm của toàn thể nhân dân.  
… 
Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành, tư tưởng phải 

thông, phải thật thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó 
khăn, làm tròn nhiệm vụ.  

Phải đồng cam cộng khổ với nhân dân. Phải khuyến 
khích và giúp đỡ nhân dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, nâng cao năng suất.  

Phải khéo phối hợp công trình riêng ở địa phương và 
công trình chung ở công trường. Công trình chung là chính. 
Đồng thời phải chú ý đến vụ mùa và vụ chiêm.  

Cuối cùng, mọi người phải đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết 
giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với dân công, giữa dân 
công với dân công, giữa cán bộ và dân công với đồng bào 
địa phương. Đoàn kết là lực lượng.  

Mọi ngành, mọi người, mọi tổ phải ra sức thi đua, phải 
thực hiện khẩu hiệu: "Nhiều, nhanh, tốt, rẻ". Phải chống tư 
tưởng bảo thủ, chống tác phong quan liêu, chống lãng phí.  

… 

Nói ngày 20-9-1958. Báo 
Nhân dân,  
số 1653, ngày 22-9-1958.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 529-531.  
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ, BỘ ĐỘI VÀ NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH1 

… 

Bây giờ nói về cán bộ. Cán bộ trong cũng như ngoài 

Đảng trước khi nhận nhiệm vụ đều hứa hết lòng hy sinh vì 

Đảng vì cách mạng. Hết lòng là chỗ nào nhân dân cần thì 

mình đi chỗ ấy. Nếu có người muốn về xuôi, đổi công việc, 

xin về sản xuất, thế có phải là hết lòng hết sức không? Thế 

là tự dối mình, là dối Đảng, dối nhân dân. Đã là người cán 

bộ thì không ai muốn dối như thế. Vì thế phải yên tâm công 

tác. Ví dụ: ở rẻo cao, công tác khó khăn nhưng chỗ ấy đồng 

bào, Đảng và Chính phủ đang cần mình, mình phải làm. Thế 

mới xứng đáng là người cán bộ.  

Về kỷ luật lao động, Bác nói về hiện tượng đi muộn về 

sớm. Cơm mình ăn, áo mình mặc là của ai? Là của nhân dân 

trả lương cho mình để mình làm mỗi ngày 8 tiếng. Nhưng đi 

muộn, về sớm, là ăn bớt của nhân dân. Như thế có xứng 

đáng là người cán bộ không? Ngày nay nhân dân ngày càng 

tiến bộ. Người cán bộ giúp đỡ hướng dẫn, lãnh đạo nhân 

dân mà không tiến bộ thì sẽ lạc hậu. Vì vậy, cán bộ phải học 

tập chính trị, nghiệp vụ.  

… 

Nói ngày 19-10-1958. In trong 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 548-552.  
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sách Những lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1960, t. V, tr. 116-120.  
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI SẢN XUẤT ĐÔNG - XUÂN 

TỈNH THÁI BÌNH1 

… 

3. Phải đánh thông tư tưởng và động viên sáng kiến và 

lực lượng của toàn Đảng, toàn dân. Mọi người phải quyết 

tâm làm cho được và tin tưởng làm nhất định được.  

4. Cán bộ lãnh đạo phải nắm vững chính sách của Đảng 

và Chính phủ, phải đi đúng đường lối quần chúng, phải biến 

quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn 

dân. Mọi người phải có quyết tâm làm cho được và tin 

tưởng làm nhất định được, quyết tâm ví như nhựa trong cây, 

nếu nhựa đi từ trong cây ra cành cây thì cây xanh tốt, cành 

cây nào không có nhựa sẽ bị khô héo, không có lá, có quả. 

Cán bộ cần làm ruộng thí nghiệm, có rút kinh nghiệm mới 

thấy cái tốt cái xấu; cái tốt đồng bào sẽ làm theo. Cán bộ 

tỉnh, huyện cần sắp xếp có thời giờ tham gia sản xuất với 

đồng bào, phải đi sâu đi sát thực tế, tránh quan liêu tự mãn.  

5. Tất cả đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động, 

anh em bộ đội phục viên, chiến sĩ lao động, cán bộ trong 

Đảng và ngoài Đảng phải làm gương mẫu, làm đầu tàu. Các 

cụ phụ lão thì ra sức đôn đốc con cháu thi đua.  

6. Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết chặt chẽ thành một 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 553-556.  
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khối ra sức thi đua.  

… 

 

Nói ngày 26-10-1958. In trong 
sách Những lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1960, t. V, tr. 121-124.  
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ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG1 

Từ lúc đầu, loài người đã phải đấu tranh đối với giới tự 

nhiên để sống còn, như chống thú dữ, chống mưa nắng... 

Muốn thắng lợi, thì mỗi người phải dựa vào lực lượng của 

số đông người, tức là của tập thể, của xã hội. Riêng lẻ từng 

cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, không sống 

còn được.  

Để sống còn, loài người lại phải sản xuất mới có ăn, có 

mặc. Sản xuất cũng phải dựa vào lực lượng của tập thể, của 

xã hội. Chỉ riêng lẻ cá nhân cũng không sản xuất được.  

Thời đại của chúng ta là thời đại văn minh, thời đại cách 

mạng, mọi việc càng phải dựa vào lực lượng của tập thể, 

của xã hội; cá nhân càng không thể đứng riêng lẻ mà càng 

phải hoà mình trong tập thể, trong xã hội.  

Do đó, chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với chủ nghĩa 

tập thể và chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa xã hội nhất định 

thắng, chủ nghĩa cá nhân nhất định phải tiêu diệt.  

Cách sản xuất và sức sản xuất phát triển và biến đổi 

mãi, do đó mà tư tưởng của người, chế độ xã hội, v.v., 

cũng phát triển và biến đổi. Chúng ta đều biết từ đời xưa 

đến đời nay, cách sản xuất từ chỗ dùng cành cây, búa đá 

phát triển dần đến máy móc, sức điện, sức nguyên tử. Chế 

độ xã hội cũng phát triển từ cộng sản nguyên thuỷ đến chế 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 600-612.  
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độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản chủ 

nghĩa và ngày nay gần một nửa loài người đang tiến lên 

chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản chủ nghĩa.  

Sự phát triển và tiến bộ đó không ai ngăn cản được.  

Từ khi có chế độ của riêng thì xã hội chia thành giai cấp, 

giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, do đó có mâu thuẫn 

xã hội, có đấu tranh giữa các giai cấp và từ đó, người nào 

cũng thuộc vào hoặc giai cấp này hoặc giai cấp khác, không 

ai có thể đứng ngoài giai cấp. Đồng thời, mỗi người đại biểu 

cho tư tưởng của giai cấp mình.  

Trong xã hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn tư bản và 

đế quốc thẳng tay áp bức, bóc lột những tầng lớp người 

khác, nhất là công nhân và nông dân. Chúng cướp của 

chung do xã hội sản xuất ra, làm của riêng của cá nhân 

chúng, để chúng "ngồi mát ăn bát vàng". Nhưng miệng 

chúng luôn luôn huênh hoang những danh từ "đạo đức", "tự 

do", "dân chủ", v.v..  

Không thể chịu áp bức, bóc lột mãi, công nhân, nông 

dân và nhân dân lao động khác nổi lên làm cách mạng để tự 

giải phóng và để cải tạo xã hội cũ xấu xa thành xã hội mới 

tốt đẹp, trong đó những người lao động đều được ấm no, 

sung sướng, không có người bóc lột người.  

Để giành lấy thắng lợi, cách mạng nhất định phải do giai 

cấp công nhân lãnh đạo. Vì nó là giai cấp tiền tiến nhất, 

giác ngộ nhất, kiên quyết nhất, có kỷ luật nhất và tổ chức 

chặt chẽ nhất. Mà đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp 

công nhân. Cách mạng ở Liên Xô và ở các nước khác trong 

phe xã hội chủ nghĩa đã chứng thực điều đó, không ai chối 

cãi được.  

Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là 

một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ 

rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian 
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khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. 

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, 

mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.  

Sinh trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai cũng mang 

trong mình hoặc nhiều hoặc ít vết tích xấu xa của xã hội đó 

về tư tưởng, về thói quen... Vết tích xấu nhất và nguy hiểm 

nhất của xã hội cũ là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá 

nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, nếu nó còn lại 

trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để 

che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ 

đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng.  

Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; 

nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết 

rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy 

hiểm.  

Muốn gột rửa sạch những vết tích xấu xa của xã hội cũ, 

muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức 

học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố 

gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu.  

Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải.  

Không phải chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp, mới học tập, 

tu dưỡng, rèn luyện và tự cải tạo được. Trong mọi hoạt động 

cách mạng, chúng ta đều có thể và đều phải học tập, tự cải 

tạo. Thời kỳ hoạt động bí mật, thời kỳ khởi nghĩa, thời kỳ 

kháng chiến và ngày nay công việc xây dựng miền Bắc tiến 

dần lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất nước nhà 

đều là những trường học rất tốt cho chúng ta rèn luyện đạo 

đức cách mạng.  

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, 

thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung 

của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của 

loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng 
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của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính 

mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, 

rất cao quý của đạo đức cách mạng.  

Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê 

Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị 

Minh Khai và nhiều đồng chí khác đã vì dân, vì Đảng mà 

oanh liệt hy sinh, đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách 

mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập.  

Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận lợi và thành 

công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, 

khiêm tốn, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ"; lo hoàn 

thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng 

thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, 

không hủ hoá. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng.  

 

* 

*      * 

 

Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là:  

Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. 

Đó là điều chủ chốt nhất.  

Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, 

thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.  

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, 

lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức 

phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, 

gương mẫu trong mọi việc.  

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng 

tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến 

công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.  

Mỗi người cách mạng phải hiểu thật sâu sắc rằng: Đảng 

ta là một đội ngũ tiên tiến nhất và tổ chức chặt chẽ nhất của 
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giai cấp công nhân, là người lãnh đạo của giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động. Hiện nay, giai cấp công nhân ta 

tuy chưa đông lắm, nhưng nó càng ngày càng phát triển. 

Mai sau, hợp tác xã nông nghiệp sẽ được tổ chức khắp nơi, 

nông thôn sẽ dùng nhiều máy móc, nông dân sẽ biến thành 

công nhân. Người trí thức dần dần lao động chân tay và sự 

phân biệt giữa trí thức và công nhân cũng sẽ xoá bỏ dần. 

Công nghiệp của nước ta ngày càng phát triển. Vì vậy, số 

công nhân ngày thêm đông, sức công nhân ngày thêm 

mạnh, tiền đồ của giai cấp công nhân rất rộng rãi và vẻ 

vang. Nó vừa cải tạo thế giới vừa cải tạo bản thân mình.  

Người cách mạng phải thấy thật rõ điều đó và đứng 

vững trên lập trường giai cấp công nhân, để hết lòng hết sức 

đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, cho 

giai cấp công nhân và cho toàn thể nhân dân lao động. Đạo 

đức cách mạng là tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân 

dân.  

Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Vì vậy, mục đích 

trước mắt của Đảng ta là đấu tranh để đưa miền Bắc tiến 

dần lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thống nhất nước nhà.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đấu tranh 

anh dũng, đánh đổ ách thống trị của thực dân và phong kiến, 

giải phóng hoàn toàn miền Bắc nước ta.  

Đó là một thắng lợi to lớn. Nhưng cách mạng chưa phải 

đã thành công hoàn toàn. Vì mục tiêu hiện nay của Đảng là 

đấu tranh thống nhất nước nhà, để thực hiện một nước Việt 

Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; 

làm cho cả nước không còn ai bị bóc lột, xây dựng một xã 

hội mới, trong đó mọi người được sung sướng, ấm no.  

Nhưng công nghiệp của ta còn lạc hậu. Nhờ có sự giúp 

đỡ vô tư của các nước anh em, trước hết là Liên Xô và 
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Trung Quốc, chúng ta đang phát triển công nghiệp. Để 

giành lấy thắng lợi, công nhân ta phải ra sức thi đua sản 

xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ; phải chấp hành nghiêm chỉnh kỷ 

luật lao động và tích cực tham gia quản lý xí nghiệp; phải 

chống lãng phí, tham ô. Cán bộ ta phải thật sự cần, kiệm, 

liêm, chính, cùng công nhân tham gia lao động.  

Nông dân ta đã được chia ruộng đất, đời sống có khá 

hơn trước một phần. Nhưng cách sản xuất vẫn còn phân tán, 

lạc hậu; do đó thu hoạch chưa được tăng nhiều, đời sống 

mới được cải thiện ít. Nông thôn ta cần phải đẩy mạnh 

phong trào tổ đổi công và hợp tác xã cho rộng khắp và chắc 

chắn, để thực sự tăng gia sản xuất, có như thế thì đồng bào 

nông dân mới hoàn toàn thoát khỏi cảnh nghèo khó và được 

ấm no hơn.  

Cho nên đạo đức cách mạng là ra sức phấn đấu để thực 

hiện mục tiêu của Đảng, hết sức trung thành phục vụ giai cấp 

công nhân và nông dân lao động, tuyệt đối không thể lừng 

chừng.  

Số đông đảng viên, đoàn viên và cán bộ ta làm đúng như 

thế. Nhưng cũng có một số không làm đúng. Họ lầm tưởng 

rằng miền Bắc không còn thực dân và phong kiến nữa, thì 

tức là cách mạng thành công rồi. Do đó mà họ để chủ nghĩa 

cá nhân chớm nở, họ yêu cầu hưởng thụ, yêu cầu nghỉ ngơi, 

họ muốn lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân mình, 

không muốn làm công tác mà đoàn thể giao phó cho họ. Họ 

muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng. Dần dần 

tinh thần đấu tranh và tính tích cực của họ bị kém sút, chí 

khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng 

cũng kém sút; họ quên rằng tiêu chuẩn số một của người 

cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho 

cách mạng.  

Chúng ta cần phải biết rằng: những thắng lợi mà chúng 
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ta đã đạt được mới chỉ là bước đầu trên đường đi muôn dặm. 

Chúng ta phải tiến lên, cách mạng phải tiến lên nữa. Nếu 

không tiến, tức là thoái. Và nếu thoái thì những thắng lợi đã 

đạt được sẽ không thể củng cố và phát triển.  

Để tiến lên chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh phải lâu dài 

và gian khổ. Cần có người cách mạng là vì còn có kẻ địch 

chống lại cách mạng.  

Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế 

quốc là kẻ địch rất nguy hiểm.  

Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to; nó 

ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ. Chúng ta lại không 

thể trấn áp nó, mà phải cải tạo nó một cách rất cẩn thận, rất 

chịu khó, rất lâu dài.  

Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư 

sản còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp - 

hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi - để ngóc đầu dậy. Nó 

là bạn đồng minh của hai kẻ địch kia.  

Vì vậy, đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh 

nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn 

luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất 

phục, không chịu cúi đầu. Có như thế mới thắng được địch 

và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng.  

Sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo giai cấp công nhân và toàn 

dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, là vì Đảng ta có chính sách 

đúng đắn và lãnh đạo thống nhất. Mà lãnh đạo thống nhất là 

vì toàn thể đảng viên tư tưởng nhất trí và hành động nhất trí.  

Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì 

khác nào một mớ cắt rời, "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". 

Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm 

cách mạng.  

Lời nói và việc làm của đảng viên rất quan hệ đến sự 

nghiệp cách mạng, vì nó ảnh hưởng lớn đến quần chúng. Ví 
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dụ: chính sách của Đảng và của Chính phủ ta hiện nay là tổ 

chức rộng khắp và chặt chẽ các tổ đổi công và hợp tác xã, 

thực hiện hợp tác hoá nông nghiệp. Nhưng có một số đảng 

viên và đoàn viên không vào tổ đổi công, không vào hợp tác 

xã hoặc vào nhưng không tích cực góp phần xây dựng, củng 

cố tổ đổi công và hợp tác xã. Đó là vì chủ nghĩa cá nhân đã 

đưa các đồng chí ấy đến chỗ "tự do hành động", trái với tổ 

chức và kỷ luật của Đảng. Dù muốn hay là không muốn, 

hành động của những đồng chí ấy làm giảm sút uy tín và 

ngăn trở sự nghiệp của Đảng, ngăn trở bước tiến của cách 

mạng.  

Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích 

của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của người đảng 

viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm 

đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu 

cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần 

trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và 

kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.  

Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công 

nhân, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải mưu 

cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào. 

Điều đó ai cũng biết.  

Giai cấp công nhân chẳng những đấu tranh để tự giải 

phóng, mà còn để giải phóng cả loài người khỏi áp bức, bóc 

lột. Cho nên lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích của 

nhân dân là nhất trí.  

Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích 

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Vì vậy, lợi ích 

của người đảng viên phải ở trong chứ không thể ở ngoài lợi 

ích của Đảng, của giai cấp. Đảng và giai cấp thắng lợi và 

thành công, tức là đảng viên thắng lợi và thành công. Nếu 

rời khỏi Đảng, rời khỏi giai cấp, thì cá nhân dù tài giỏi mấy, 
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cũng nhất định không làm nên việc gì.  

Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, 

người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. 

Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn 

với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích 

của Đảng.  

Vì chưa rửa gột sạch chủ nghĩa cá nhân, cho nên có 

đảng viên còn "kể công" với Đảng. Có ít nhiều thành tích, 

thì họ muốn Đảng "cảm ơn" họ. Họ đòi ưu đãi, họ đòi danh 

dự và địa vị. Họ đòi hưởng thụ. Nếu không thoả mãn yêu 

cầu của họ thì họ oán trách Đảng, cho rằng họ "không có 

tiền đồ", họ "bị hy sinh". Rồi dần dần họ xa rời Đảng, thậm 

chí phá hoại chính sách và kỷ luật của Đảng.  

Nhiều đồng chí hoạt động trong thời kỳ bí mật và nhiều 

chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến đã oanh liệt hy sinh cả 

tính mạng; những anh hùng và chiến sĩ lao động hết lòng hết 

sức tăng gia sản xuất; những đồng chí ấy không đòi địa vị 

và danh dự, không bao giờ đòi Đảng cảm ơn.  

Đảng ta là một đảng có tính chất quần chúng, có hàng 

chục vạn đảng viên. Vì hoàn cảnh nước ta mà số đông đảng 

viên thuộc thành phần tiểu tư sản. Điều đó không có gì lạ. 

Dù vì ảnh hưởng của tư tưởng tư sản mà lúc đầu có đảng 

viên lập trường thiếu vững chắc, quan điểm còn mơ hồ, tư 

tưởng thiếu đúng đắn, nhưng được rèn luyện trong cách 

mạng và trong kháng chiến, nói chung đảng viên ta là tốt, 

trung thành với Đảng, với cách mạng.  

Các đồng chí ấy hiểu rằng: đảng viên phạm sai lầm thì 

sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên khi có sai lầm thì 

các đồng chí ấy sẵn sàng và kịp thời sửa chữa, không để 

nhiều sai lầm nhỏ cộng thành sai lầm to. Do đó, các đồng 

chí ấy biết thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng 

chí khác để cùng nhau tiến bộ.  
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Như thế là đúng với đạo đức cách mạng. Trong bao 

nhiêu năm hoạt động bí mật, dù bị bọn thực dân khủng bố 

gắt gao và Đảng ta gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, 

nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ và đã 

lãnh đạo nhân dân làm cách mạng thành công, kháng chiến 

thắng lợi. Đó là vì Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén phê 

bình và tự phê bình.  

Nhưng vẫn có một số ít đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân 

trói buộc mà trở nên kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại. Họ 

phê bình người khác mà không muốn người khác phê bình 

họ; không tự phê bình hoặc tự phê bình một cách không thật 

thà, nghiêm chỉnh. Họ sợ tự phê bình thì sẽ mất thể diện, 

mất uy tín. Họ không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Họ 

xem khinh những cán bộ ngoài Đảng. Họ không biết rằng: 

có hoạt động thì khó mà hoàn toàn tránh khỏi sai lầm. Chúng 

ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm 

sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần 

chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê 

bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc 

hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất 

nhiên của chủ nghĩa cá nhân.  

Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 

là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có 

Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi. Đồng thời, Đảng 

phải đi sát quần chúng, khéo tổ chức và lãnh đạo quần 

chúng, thì cách mạng mới thành công.  

Đạo đức cách mạng là hoà mình với quần chúng thành 

một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến 

của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên 

và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần 

chúng chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức, tuyên truyền và 

động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị 
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quyết của Đảng.  

Trong cách mạng và kháng chiến, chúng ta đã làm đúng 

như vậy.  

Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân đang ám ảnh một số 

đồng chí. Họ tự cho mình cái gì cũng giỏi, họ xa rời quần 

chúng, không muốn học hỏi quần chúng mà chỉ muốn làm 

thầy quần chúng. Họ ngại làm việc tổ chức, tuyên truyền và 

giáo dục quần chúng. Họ mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. 

Kết quả là quần chúng không tin, không phục, càng không 

yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trống gì.  

 

* 

*      * 

 

Miền Bắc nước ta đang tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Đó 

là yêu cầu cấp bách của hàng chục triệu người lao động. Đó 

là công trình tập thể của quần chúng lao động dưới sự lãnh 

đạo của Đảng ta. Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho 

việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ 

nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu 

tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.  

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là "giày 

xéo lên lợi ích cá nhân". Mỗi người đều có tính cách riêng, 

sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình 

mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích 

của tập thể thì không phải là xấu. Nhưng lại phải thấy rằng 

chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì mỗi người mới có 

điều kiện để cải thiện đời sống riêng của mình, phát huy tính 

cách riêng và sở trường riêng của mình.  

Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét 

những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được 

thoả mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
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nghĩa. Trong xã hội có giai cấp bóc lột thống trị, chỉ có lợi 

ích cá nhân của một số rất ít người thuộc giai cấp thống trị 

là được thoả mãn, còn lợi ích cá nhân của quần chúng lao 

động thì bị giày xéo. Trái lại, trong chế độ xã hội chủ nghĩa 

và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm 

chủ, thì mỗi người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị trí 

nhất định và đóng góp một phần công lao trong xã hội. Cho 

nên lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích của tập thể, là một 

bộ phận của lợi ích tập thể. Lợi ích chung của tập thể được 

bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có điều kiện để 

được thoả mãn.  

Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu 

lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức 

cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng 

lợi ích chung của tập thể.  

Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên 

người cách mạng cũng phải tiến lên mãi.  

Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức hàng triệu 

người. Công việc cách mạng là nghìn điều muôn loại phức 

tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ 

các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta 

phải cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin.  

Có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo 

đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết 

và trình độ chính trị, mới làm được tốt công tác Đảng giao 

phó cho mình.  

Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần 

xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; 

là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - 

Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế 

của nước ta. Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn.  

Nhưng có đồng chí học thuộc lòng một số sách vở về 



 412 

chủ nghĩa Mác - Lênin. Họ tự cho mình là hiểu biết chủ 

nghĩa Mác - Lênin hơn ai hết. Song khi gặp việc thực tế, thì 

họ hoặc là máy móc, hoặc là lúng túng. Lời nói và việc làm 

của họ không nhất trí. Họ học sách vở Mác - Lênin, nhưng 

không học tinh thần Mác - Lênin. Học để trang sức, chứ 

không phải để vận dụng vào công việc cách mạng. Đó cũng 

là chủ nghĩa cá nhân.  

Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan 

liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó 

trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người 

này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh 

lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của 

giai cấp, của nhân dân.  

Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa 

xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó.  

Hiện nay, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta là ra sức 

tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng miền 

Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho 

công cuộc thống nhất nước nhà. Đó là một nhiệm vụ cực kỳ 

vẻ vang. Chúng ta, tất cả đảng viên, đoàn viên, tất cả cán bộ 

trong Đảng và ngoài Đảng cần phải quyết tâm suốt đời phục 

vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của 

người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính 

Đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của Đảng, 

của giai cấp, của nhân dân.  

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do 

đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng 

cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện 

càng trong.  

Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách 

mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và giải phóng loài người.  
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Rất mong các đồng chí đảng viên, đoàn viên, cán bộ 

trong Đảng và ngoài Đảng đều cố gắng, đều tiến bộ.  

 

TRẦN LỰC  

Tạp chí Học tập, số 12 năm 
1958. 
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ  CÁC NGÀNH QUÂN, DÂN, 

CHÍNH, ĐẢNG HẢI PHÒNG1 

… 

Quản lý xí nghiệp phải dân chủ. Các chú có biết dân chủ 

là thế nào không? Là cán bộ Đảng, công đoàn, thanh niên 

lao động, nhất là cán bộ kỹ thuật phải tự phê bình thật thà, 

phê bình xây dựng. Công nhân cũng tự phê bình chu đáo. 

Như thế mới đoàn kết được, có đoàn kết được công nhân và 

cán bộ mới đi đến cải tiến quản lý được tốt. Cán bộ phải 

tham gia lao động, công nhân phải tham gia quản lý. Nói thì 

dễ, nhưng làm thì không phải dễ. Xí nghiệp xã hội chủ 

nghĩa thì công nhân làm chủ, nhưng thực sự công nhân chưa 

làm chủ, cán bộ cũng chưa làm chủ. Vì công nhân chỉ biết 

lao động sản xuất mà không biết quản lý, cán bộ chỉ biết 

quản lý mà không biết lao động. Như thế là trong xí nghiệp 

có hai hạng người, hạng người chỉ biết lao động và hạng 

người chỉ biết quản lý, đoàn kết vì thế mà không chặt chẽ. 

Nay cán bộ phải lao động, đi sát công nhân, để bớt dần rồi 

tiêu diệt quan liêu, mệnh lệnh, bảo thủ, giấy tờ.  

Công nhân tham gia quản lý cũng không phải dễ, vì lúc 

đầu chưa quen. Nhưng cán bộ phải tin, phải dựa vào công 

nhân, phải hoan nghênh sáng kiến của công nhân. Kinh 

nghiệm cho biết là công nhân biết quản lý rất mau, rất tốt. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 146-152.  
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Phải tin tưởng ở óc sáng tạo, trí thông minh sáng tạo của 

công nhân. Làm thế nào cho công nhân thấy được mình là 

chủ, cán bộ và công nhân không phải là hai hạng người, mà 

là đồng chí. Có thế mới đưa miền Bắc tiến nhanh lên chủ 

nghĩa xã hội được.  

... 

Cách mạng thành công là do ai? Quần chúng; mà quần 

chúng nghe theo sự lãnh đạo của Đảng là vì Đảng dựa vào 

quần chúng, quan tâm đến quyền lợi của quần chúng, đi 

theo đường lối quần chúng. Đó là điều rất rõ ràng, kinh 

nghiệm lãnh đạo là phải như thế, không thể chỉ trông vào 

cán bộ kỹ thuật. Trước đây mấy đồng chí kỹ sư không biết 

dựa vào quần chúng, có việc không làm được. Nhiều việc 

kỹ sư không dám làm, không biết làm, mà công nhân làm 

được. Như chú gì đấy, biến được máy chạy ét xăng thành 

máy chạy ma dút. Kỹ sư có dám làm đâu. Nói thế, không 

phải là coi thường cán bộ kỹ thuật. Nhưng cán bộ kỹ thuật 

phải học tập chính trị, phải theo sự chỉ đạo của Đảng, phải 

dựa vào quần chúng không được tự cao tự đại, bảo thủ. 

Lãnh đạo nếu đi đúng đường lối quần chúng thì khó khăn gì 

cũng khắc phục được. 

... Công tác tuyên truyền còn kém lắm, Bác đi qua mấy 

nơi vùng nông thôn, chỉ thấy dăm ba cái khẩu hiệu. Chú nào 

làm công tác tuyên huấn phải chú ý điều đó. Phải vận động 

quần chúng kẻ nhiều khẩu hiệu, phải dùng nhiều thứ tuyên 

truyền cổ động để thúc đẩy tăng gia sản xuất. Tuyên huấn 

không làm tốt những cái đó thì tuyên cái gì, huấn cái gì.  

... 

Về Đảng: Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

mọi công tác. Một đảng bộ lãnh đạo tốt hay xấu cứ xem 
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công tác ở địa phương là biết, kết quả công tác của địa 

phương là cái thước đo sự lãnh đạo của Đảng.  

Nội bộ Đảng phải đoàn kết nhất trí, đoàn kết không phải 

ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê 

bình và phê bình giúp nhau tiến bộ.  

… 

Phải chống tư tưởng bảo thủ, chống chủ quan tếu, đồng 

thời chống bi quan.  

... 

Về lãnh đạo: Cán bộ muốn lãnh đạo tốt, phải có chỉ đạo 

riêng. Bắt tay vào chỉ đạo riêng, rút kinh nghiệm chỉ đạo 

chung.  

… 

 

Nói ngày 31-3-1959. Tài liệu 
lưu tại Ban Nghiên cứu lịch 
sử Đảng Thành uỷ Hải 
Phòng.  
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BÀI NÓI TẠI BUỔI LỄ THÀNH LẬP CÔNG AN 

NHÂN DÂN VŨ TRANG1 

… 

Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của 

Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, 

càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra 

sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không 

đúng.  

Nhưng có người nói công an làm việc bí mật, ít được 

khen thưởng, người ta không biết đến, vì thế công an không 

có tiền đồ. Nói như vậy là không đúng, bất kỳ làm việc gì có 

ích lợi cho cách mạng, cho nhân dân, có ích lợi cho giai cấp, 

đều là vẻ vang, không phải được khen mới là có công, mà 

mỗi người đều cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình là vẻ 

vang cả.  

Có người lo ngại Đảng bộ địa phương không lãnh đạo 

được, bởi vì quân sự có chuyên môn, kỹ thuật quân sự, công 

an có chuyên môn, kỹ thuật công an, còn các Đảng bộ địa 

phương phần nhiều là những đồng chí làm công tác chính 

trị, không quen công tác chuyên môn, không lãnh đạo được. 

Nghĩ như thế là không đúng. Không phải chỉ có cán bộ 

chuyên môn mới lãnh đạo được chuyên môn. Đảng có lãnh 

đạo chính trị đúng, thì chuyên môn mới đúng. Công an nhân 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 153-156.  
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dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự 

lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như 

thế. Đồng thời, những đồng chí lãnh đạo địa phương cũng 

phải nghiên cứu công tác chuyên môn, hiểu biết chuyên 

môn thì giải quyết các vấn đề mới được thiết thực.  

Cũng có người có ý nghĩ quân đội hơn công an, hoặc 

công an hơn quân đội. Nghĩ như thế càng không đúng, bởi 

vì mỗi ngành có nghiệp vụ chuyên môn của nó. Nhưng cả 

hai đều phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng cả. Vì vậy, 

không nên coi mình là giỏi mà phải luôn luôn học hỏi lẫn 

nhau, giúp đỡ nhau để càng ngày càng tiến bộ.  

Bác dặn thêm mấy điểm: Công an và bộ đội phải cảnh 

giác, phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên 

ngoài. Kẻ địch bên trong là bọn phản động, bọn phá hoại 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; kẻ địch bên ngoài là 

bọn đế quốc, bọn xâm lược. Chống bọn xâm lược và bọn 

phá hoại là nhiệm vụ của quân đội, của công an nói riêng và 

toàn dân nói chung; là nhiệm vụ mà quân đội và công an 

phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt. Ví dụ: Một 

vạn công an thì chỉ có hai vạn tai, hai vạn mắt, hai vạn tay 

chân, nhưng nhân dân có hàng triệu tai, hàng triệu mắt, hàng 

triệu tay chân. Cho nên chúng ta phải dựa vào dân để hoạt 

động. Khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì 

cũng làm được.  

Công an phải luôn luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân 

dân, làm cho mọi người dân đều là người giúp việc của 

mình, làm thành mạng lưới công an nhân dân. Như thế công 

tác mới có kết quả. Hồi kháng chiến, bộ đội cũng thế, nhất 

là du kích, đều luôn luôn được nhân dân ủng hộ mà giành 

được thắng lợi. Chúng ta phải dựa vào dân. Nhất là công an 

biên phòng, ở những nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến 
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phong tục tập quán của đồng bào, luôn giúp đỡ giáo dục 

đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, phục cán bộ thì đồng 

bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta. Đối với 

những đơn vị biên thuỳ hay ở các đảo, việc ấy phải hết sức 

chú ý; phải giúp đỡ dân, ngày thường tìm mọi cách giáo dục 

họ, giúp đỡ, tổ chức họ. Muốn làm như thế, phải nắm vững 

chính sách đối với đồng bào thiểu số, điều đó rất cần thiết.  

Một điểm nữa là phải cần kiệm xây dựng quân đội. Đối 

với công an cũng phải như thế. Không nên đặt ra nhiều bàn 

giấy, nhiều máy chữ, tránh quan liêu, vô ích, không thiết 

thực, phải nhớ là cần kiệm.  

Một điểm nữa là đối với các anh em ở những nơi hẻo 

lánh, gian khổ, ra một bước phải trèo núi, v.v., thì cấp trên 

phải chú ý nhiều hơn đối với những đơn vị ở thành phố. 

Nhưng đồng thời các đơn vị ấy cũng phải có tinh thần kiên 

trì và tự lực cánh sinh một phần nào đó. Ví dụ: Đóng ở chỗ 

nào thì phải trồng rau, trồng khoai, trồng sắn mà ăn; nuôi 

gà, nuôi lợn để tự cải thiện đời sống của mình một chừng 

nào. Những việc ấy, cán bộ và chiến sĩ có sáng kiến là làm 

được. Cấp trên phải chú ý đến đời sống vật chất và tinh thần 

của chiến sĩ, nhưng chiến sĩ cũng phải có sáng kiến để cải 

thiện đời sống của bản thân mình. Đó là một kinh nghiệm.  

Thế là Bác đã nói:  

1. Những tư tưởng không đúng thì cần phải sửa đổi.  

2. Phải đoàn kết và học tập lẫn nhau, luôn luôn giúp đỡ 

nhau tiến bộ. Phải dựa vào nhân dân, ra sức đoàn kết và 

giúp đỡ nhân dân.  

3. Cán bộ phải chăm sóc đến đời sống tinh thần và vật 

chất của chiến sĩ.  

Để kết luận, Bác nêu mấy câu sau đây:  

Đoàn kết, cảnh giác,  
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Liêm chính, kiệm cần,  

Hoàn thành nhiệm vụ,  

Khắc phục khó khăn,  

Dũng cảm trước địch,  

Vì nước quên thân,  

Trung thành với Đảng,  

Tận tụy với dân.  

… 

 

Nói khoảng tháng 3-1959. In 
trong sách Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với ngành Công an 
nhân dân Việt Nam, Viện 
Nghiên cứu khoa học công 
an, 1980, tr.27-30.  
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NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN DÂN, BỘ ĐỘI, CÁN BỘ 

TẠI YÊN CHÂU (SƠN LA)1  

… 

Bây giờ Bác có mấy lời dặn dò cán bộ:  

Cán bộ từ trên xuống dưới, từ Bác đến cán bộ xã đều là 

đày tớ của nhân dân, không phải là vua, là quan như ngày 

trước mà đè đầu cưỡi cổ nhân dân. Tức là cán bộ phải chăm 

lo đời sống của nhân dân, phải giúp nhân dân tổ chức được 

tổ đổi công, hợp tác xã, dân quân. Cán bộ phải đến tận nơi 

giúp đỡ, bao giờ các tổ chức đó thật vững mới thôi.  

Cán bộ châu nhà có hai bộ phận họp thành: Một bộ phận 

là cán bộ địa phương, một bộ phận là ở nơi khác đến và ở 

xuôi lên.  

Cán bộ địa phương thường thường có tâm lý tự ti, cho 

mình là văn hoá kém, chính trị kém, không muốn làm cán 

bộ. Như thế là không đúng. Nếu như thế, không ai làm việc 

cho đồng bào cả, việc làm đây là do cán bộ địa phương phải 

làm lấy. Vì vậy cho nên còn kém thì phải học, phải tích cực 

học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu 

vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa 

biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết. 

Biết là tiến bộ.  

Cán bộ xuôi lên không yên tâm công tác, muốn về Hà 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 207-213.  
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Nội, Hải Phòng, Nam Định. Như thế là không đúng. Bác đã 

nói cán bộ là đày tớ của nhân dân, chỗ nào nhân dân cần đến 

mình là mình phải đến, bất kỳ chỗ nào cũng là Tổ quốc, là 

đất nước, cũng là cương vị công tác của cán bộ. Phải nhớ 

rằng Đảng, Chính phủ tin cậy vào cán bộ, nơi nào khó có 

cán bộ. Việc gì khó có cán bộ. Vì vậy cán bộ các nơi đến 

phải yên tâm, tích cực công tác, phải gương mẫu, phải đoàn 

kết chặt chẽ, giúp đỡ cán bộ địa phương được tốt. Vì vậy 

cán bộ địa phương cùng cán bộ nơi khác đến phải đoàn kết 

yêu thương nhau, làm gương cho nhân dân địa phương.  

Một điểm nữa: Cho đến bây giờ, cán bộ đã chú ý giúp đỡ 

đồng bào rẻo cao, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Từ giờ về sau 

phải chú ý hơn, giúp đỡ nhiều hơn.  

… 

 

Nói ngày 8-5-1959. Báo Nhân 
dân,  
số 1884, ngày 13-5-1959.  
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NÓI CHUYỆN TẠI LỚP CHỈNH HUẤN KHOÁ II  

CỦA BỘ CÔNG AN1  

… 

Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra nhiều cái xấu, thiên hình vạn 

trạng. Ví dụ: lười biếng, hủ hoá, suy tính tiền đồ, cho rằng 

ngành công an gian khổ, vất vả nhiều mà ít được ai biết, ít 

được huân chương; đòi hỏi đãi ngộ, so bì lương thấp, lương 

cao; công thần địa vị: cho rằng ở trong Đảng lâu năm mà 

không được đề bạt bằng người vào Đảng ít năm hơn; không 

an tâm công tác; ở công an thì muốn sang ngành khác; có 

quyền hạn một chút là thiếu dân chủ, chỉ tay năm ngón; đối 

với nội bộ thì suy bì, ganh tị, không đoàn kết với nhau, v.v.. 

Còn có thể nêu ra nhiều ví dụ nữa, nhưng tóm lại cái gì trái 

với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Muốn 

thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính 

thì phải chống chủ nghĩa cá nhân.  

Chủ nghĩa cá nhân không phải chống lại một lần mà hết 

được. Trong lớp này, các cô các chú kiểm thảo thành khẩn là 

điều tốt, tiến bộ. Nhưng không phải kiểm thảo xong là gột 

rửa hết chủ nghĩa cá nhân. Ví như rửa mặt thì phải rửa hàng 

ngày. Vì vậy kiểm thảo ở đây không phải là xong, là đủ mà 

còn phải tiếp tục luôn luôn phê bình, tự phê bình, kiểm thảo 

trong mọi việc.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 221-223.  
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Bác nói một điểm nữa là: Làm công an thì phải làm cho 

dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công 

an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân 

có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu 

trong công tác, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho 

dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú 

thành công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức 

cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân.  

Một điểm nữa là tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên 

thanh niên lao động phải nâng cao tinh thần trách nhiệm. 

Như Bác đã nói ở trên, nhiệm vụ của các cô, các chú rất 

nặng nề. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó, 

phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Có như vậy 

mới xứng đáng là người cán bộ được Đảng và nhân dân tín 

nhiệm.  

Tóm lại:  

1. Phải trau dồi đạo đức cách mạng,  

2. Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm.  

Muốn vậy phải luôn luôn chống chủ nghĩa cá nhân.  

 

Nói ngày 16-5-1959. In trong 
sách Phát huy tinh thần cầu 
học, cầu tiến bộ, Nxb. Sự thật, 
Hà Nội, 1960, tr.84-86.  
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ TOÀN ĐẢNG BỘ KHU 

VIỆT BẮC1 

… 

Các cấp bộ Đảng phải thi hành đúng chính sách dân tộc, 

thực hiện sự đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân 

tộc. Đời sống đồng bào các dân tộc ít người ở các vùng cao 

còn có nhiều khó khăn. Khu Việt Bắc đã chú ý đến công tác 

vùng cao, nhưng chưa chú ý đúng mức. Từ nay các đảng 

viên, cán bộ trong Khu cần thật sự chú ý vận động, giúp đỡ 

đồng bào về các công tác sản xuất, văn hoá, vệ sinh, phòng 

bệnh để đồng bào vùng cao cải thiện dần đời sống của mình.  

Để đẩy mạnh các công tác trên, cần phải củng cố và phát 

triển Đảng, cần phải có quyết tâm củng cố Đảng, củng cố 

chi bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ chính 

trị, tư tưởng, văn hoá, nghiệp vụ cho các đảng viên, cán bộ. 

Cần chú ý kết nạp thêm đảng viên các dân tộc và nữ đảng 

viên để mở rộng hàng ngũ Đảng, đồng thời chú ý củng cố và 

phát triển Đoàn Thanh niên Lao động. Đảng viên, đoàn viên 

phải gương mẫu trong việc đoàn kết, học tập, công tác.  

Mọi người phải ra sức trau dồi đạo đức xã hội chủ nghĩa. 

Cải tạo xã hội cũ xấu xa trở thành xã hội xã hội chủ nghĩa 

tốt đẹp là một sự nghiệp rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang. 

Muốn làm được sự nghiệp ấy, các cán bộ, đảng viên, đoàn 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 230-232.  
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viên cần có ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao, một lòng 

một dạ phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội. Để tu dưỡng đạo đức 

xã hội chủ nghĩa, phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. 

Phải luôn luôn tự phê bình một cách thật thà, tự phê bình từ 

trên xuống dưới.  

… 

 

Nói ngày 8-6-1959. In trong 
sách Những lời kêu gọi của 
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1960, t.V, 
tr. 230-231.  
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BÀI NÓI TẠI LỚP HỌC CHÍNH TRỊ CỦA GIÁO 

VIÊN1 

… 

Có người hoài nghi sự lãnh đạo của Đảng, có đúng 

không? Nếu Đảng lãnh đạo không đúng thì Cách mạng 

Tháng Tám có thành công không? Kháng chiến có thắng lợi 

không? Hơn 8 triệu nông dân miền Bắc có ruộng cày 

không? 3 năm khôi phục kinh tế có hoàn thành được không? 

Và ngày nay, đang vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 

hội có được không? Đảng là người, Đảng là cán bộ, là đảng 

viên, tất nhiên có sai lầm. Nhưng trong cải cách ruộng đất, 

thắng lợi vẫn là chủ yếu. Các chú lớn tuổi chắc biết có lúc 

nào miền Bắc lại đủ thóc ăn như ngày nay, lại còn có thừa 

để bán ra ngoài và để dự trữ. Đó là nhờ đâu? Nhờ cải cách 

ruộng đất. Nhưng sai lầm của Đảng và của chúng ta khác 

hẳn với sai lầm của những bọn khác. Đảng thấy sai thì quyết 

tâm sửa chữa. Thời đế quốc, tư bản có bao giờ nó nói có sai 

lầm, xin sửa chữa đâu. Đảng là người, nên có sai lầm, 

nhưng vì có chủ nghĩa Mác - Lênin, có mục đích phục vụ 

nhân dân, có phê bình và tự phê bình, cho nên kiên quyết 

sửa chữa. Lúc Đảng phát hiện sai lầm thì ở nông thôn và 

thành thị lúc đầu có hoang mang, nhưng sau nhân dân hiểu 

và tin tưởng nên đã quyết tâm hoàn thành những công tác 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 266-271.  
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lớn.  

Nói về cán bộ trong Đảng cũng như ngoài Đảng, có một 

số người giữ thái độ bàng quan. Họ như con ốc tù, chui vào 

vỏ rồi mặc. Cái đó là chủ nghĩa cá nhân, là tư tưởng tiểu tư 

sản xấu. Người cách mạng là chí công vô tư, bất kỳ việc lớn 

việc nhỏ phải nghĩ đến nhân dân, Tổ quốc và giai cấp, thế 

thì không thể bàng quan được.  

Ví dụ: Ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng trong lúc 

này nhiều người còn thiếu thốn, mình chỉ nghĩ đến ăn ngon, 

mặc đẹp thì có đúng không? Mình phải nghĩ đến đồng bào.  

Vì bàng quan mà không chú ý gì đến đấu tranh chính trị 

và tư tưởng, ai cứ mặc ai. Ăn xôi chùa thì đánh chuông, hết 

xôi chùa thì không đánh chuông. Ta là cán bộ chuyên môn, 

có chuyên môn mà không có chính trị giỏi thì dù học giỏi 

mấy dạy trẻ con cũng hỏng. Chính trị là linh hồn, chuyên 

môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì 

chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có 

chuyên môn. Nếu thầy giáo, cô giáo bàng quan thì lại đúc ra 

một số công dân không tốt, cán bộ không tốt. Nói tóm lại, 

chính trị là đức, chuyên môn là tài. Có tài mà không có đức 

là hỏng. Có đức mà chỉ i, tờ thì dạy thế nào? Đức phải có 

trước tài. Trước hết phải dạy trẻ yêu Tổ quốc, yêu lao động, 

yêu đồng bào và yêu chủ nghĩa xã hội. Nhưng có người ra 

bài toán, bày cho trẻ con so sánh ta với Mỹ, Mỹ có những 

cái gì, có bao nhiêu, Mỹ hơn ta những gì? Có phải đấy là bài 

học phản quốc không? Trẻ em như cái gương trong sáng, 

thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu, cho 

nên phải chú ý giáo dục chính trị tư tưởng trước, chính thầy 

giáo, cô giáo cũng phải tiến bộ về tư tưởng.  

… 

Bác nghe nói một số giáo viên phàn nàn là không được 

chính quyền địa phương coi trọng. Người ta có câu: "Hữu 
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xạ tự nhiên hương". Giáo viên chưa được coi trọng là vì 

chưa có hương, còn xa rời quần chúng. Có nhiều giáo viên 

được quần chúng coi trọng, như chiến sĩ thi đua, giáo viên 

bình dân học vụ, họ cùng với nhân dân kết thành một khối 

nên được quần chúng yêu mến. Nếu giáo viên tách rời ra, tự 

cho mình là trí thức, thì làm sao quần chúng coi trọng được. 

Không phải riêng thầy giáo, mà các cán bộ khác cũng thế, 

phải cùng với quần chúng làm thành một khối, không phải 

nói lý luận mà thực sự. Hồi bí mật, không có quần chúng 

ủng hộ thì cán bộ không có cơm ăn, không làm công tác 

được, có khi lại bị địch bắt. Muốn quần chúng yêu thương 

thì phải cùng với quần chúng kết thành một khối. Như thế 

thì phải khó nhọc, chứ không phải gặp ai cứ nói tôi yêu, tôi 

yêu... Phải giúp đỡ nhân dân, việc lớn, việc nhỏ đều tỏ ra 

yêu đồng bào thực sự.  

Thầy giáo phải gương mẫu, trực tiếp làm nhiệm vụ: Đào 

tạo những công dân tốt, những cán bộ tốt sau này, góp phần 

xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc vững mạnh 

thành hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.  

… 

 

Nói tháng 8-1959. Bản đánh 
máy có bút tích sửa chữa, lưu 
tại Bảo tàng  
Hồ Chí Minh.  
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PHÁT BIỂU TẠI LỄ PHONG QUÂN HÀM CẤP TƯỚNG  

CHO MỘT SỐ CÁN BỘ CAO CẤP TRONG QUÂN ĐỘI1  

… Dù ở cương vị nào, chúng ta cũng đều phải cố gắng để 

xứng đáng là người đày tớ trung thành và tận tụy của nhân 

dân.  

… 

 

Nói ngày 1-9-1959. In trong 
sách Những lời kêu gọi của 
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1960, t.V, tr.248-249.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 272-273.  
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐẢNG  

CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 1 

… 

Vì sao Đảng ta mạnh và ngày càng mạnh? Vì Đảng ta có 

chủ nghĩa tập thể. Mỗi đảng viên cũng phải như thế. Nhưng 

có một số đảng viên chưa làm đúng như vậy, họ còn mang 

nặng chủ nghĩa cá nhân. Ví dụ trong vấn đề đãi ngộ, họ 

thường suy bì, tị nạnh. Về công tác thì muốn chọn việc dễ, 

tránh việc khó, v.v.. Các đồng chí đó không nhớ rằng trong 

thời kỳ Đảng hoạt động bí mật, trong thời kỳ kháng chiến và 

hiện nay, những người anh hùng, chiến sĩ thi đua phấn đấu hy 

sinh có phải vì đãi ngộ không? Có phải vì cấp bậc không?  

Trong Đảng và Nhà nước ta có sự phân công chặt chẽ 

như các bộ phận trong chiếc đồng hồ: Cái kim, dây cót khác 

nhau nhưng hợp tác chặt chẽ với nhau. Thiếu một bộ phận 

nào cũng không được. Trong xã hội cũng thế. Đảng ta là 

một tập thể chặt chẽ, không thể dung thứ chủ nghĩa cá nhân. 

Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra nhiều chứng xấu. Mỗi một 

người, bất kỳ làm công tác gì, ở địa vị nào, đều là quan 

trọng. Công việc gì có ích cho Đảng, cho cách mạng cũng 

vẻ vang.  

Chủ nghĩa cá nhân chỉ thấy lợi ích riêng của mình, 

không thấy lợi ích chung của tập thể. Về vật chất thì chỉ 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 331-336.  
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muốn hưởng thụ, công việc làm thì không dám xung phong. 

Thế là không tốt. Vì chủ nghĩa cá nhân mà không phấn 

khởi, không tiến bộ.  

Đảng ta là một tập thể lớn, tư tưởng nhất trí, hành động 

nhất trí. Mỗi đảng viên phải bảo vệ Đảng và mọi chủ 

trương, chính sách của Đảng.  

Đảng ta có khuyết điểm không? Có. Vì thay đổi xã hội 

cũ thành xã hội mới không phải là dễ. Cũng như phá một cái 

nhà cũ, xây dựng một lâu đài mới. Trong lúc đang xây dựng 

lâu đài, không tránh khỏi có gạch vụn, mùn cưa, v.v.. Xây 

dựng chủ nghĩa xã hội cũng thế, không hoàn toàn tránh 

được khuyết điểm, sai lầm. Nhưng lúc nào có sai lầm, Đảng 

ta dũng cảm nhận sai lầm và quyết tâm sửa chữa.  

Đảng ta có một vũ khí sắc bén để làm cho đảng viên tiến 

bộ, làm cho Đảng ngày càng mạnh là tự phê bình và phê 

bình. Lênin có nói rằng: Chỉ có hai hạng người không mắc 

khuyết điểm: là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người chết 

đã bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi có 

khuyết điểm. Nhưng khi có khuyết điểm thì phải thật thà tự 

phê bình, hoan nghênh người khác phê bình mình và kiên 

quyết sửa chữa. Chủ nghĩa cá nhân không dám tự phê bình, 

không muốn người ta phê bình mình, không kiên quyết sửa 

chữa. Vì vậy mà thoái bộ, chứ không tiến bộ được.  

… 

 

Nói ngày 28-11-1959. Báo 
Nhân dân, số 2093, ngày 9-
12-1959.  
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BÀI NÓI TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH 

LẬP ĐẢNG1 

… 

Nhưng thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; 

thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều. Ngày nay ở 

miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Đảng đoàn kết và lãnh đạo 

nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời 

sống vui tươi, no ấm và mỹ tục thuần phong. Hễ còn có một 

người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau 

thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên 

Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn 

hoá lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hoá 

tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc 

nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng 

ngày của nhân dân. Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm 

cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi 

đồng bào ta. 

Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân 

dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. 

… 

Kết quả tốt đẹp của đợt thi đua lấy thành tích chào mừng 

Đảng đã chứng tỏ rằng sáng kiến và lực lượng của nhân dân 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 400-404.  
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ta rất dồi dào và to lớn. Khi tư tưởng đã thông suốt thì khó 

khăn gì cũng vượt được, công việc to lớn mấy cũng làm 

được. 

… 

 

Nói tối 5-1-1960. Báo Nhân 
dân, số 2121, ngày 7-1-1960. 
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BÀI NÓI VỚI KIỀU BÀO Ở THÁI LAN TRỞ VỀ 

NƯỚC1 

… 

Đã bao năm, kiều bào ta ở đất khách quê người, luôn 

luôn hướng về Tổ quốc. Ngày nay, kiều bào đã sung sướng 

trở về xứ sở. Đảng và Chính phủ tin chắc rằng kiều bào sẽ 

vui vẻ cùng đồng bào cả miền Bắc đồng cam cộng khổ, vượt 

mọi khó khăn, hăng hái thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành 

tiết kiệm, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Tổ 

quốc giàu mạnh, vui tươi, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tôi nhắc lại một lần nữa rằng: Kiều bào về đến địa 

phương nào, thì cán bộ và nhân dân ta ở đó cần phải hết 

lòng giúp đỡ kiều bào, đúng như Đảng và Chính phủ đã chỉ 

thị. 

… 

 

Nói ngày 10-1-1960. Báo 
Nhân dân,  
số 2125, ngày 11-1-1960. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 425-426.  
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ 

KIẾN AN1 

… 

- Cán bộ phải dân chủ, phải khéo quản lý (quản lý lao 

động, quản lý tài vụ, quản lý kỹ thuật), phải khéo giáo dục xã 

viên làm cho xã viên vui vẻ và phấn khởi sản xuất. Cán bộ 

phải thật sòng phẳng, phải chí công vô tư. Hiện nay ở một vài 

nơi có hiện tượng cán bộ tham ô lãng phí. Điều đó phải được 

chấm dứt ngay. 

… 

Đảng ta là đảng cách mạng, là đảng lãnh đạo. Ngoài lợi 

ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không 

có lợi ích nào khác. 

Trong thời kỳ kháng chiến, đảng viên nào và chi bộ nào 

đánh giặc giỏi, tức là tốt, đánh giặc yếu, tức là kém. Ngày 

nay, miền Bắc nước ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

đảng viên nào và chi bộ nào sản xuất và lãnh đạo sản xuất 

tốt, tức là đảng viên và chi bộ ấy tốt. Nếu sản xuất và lãnh 

đạo sản xuất không tốt, tức là đảng viên và chi bộ ấy kém. 

… 

Đảng viên và cán bộ ta nói chung là trung thành, tận tụy, 

hăng hái. Nhưng một số đảng viên và cán bộ còn có bệnh 

công thần, suy tị, ỷ lại, tiêu cực không gương mẫu, đầy rẫy 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 433-439.  
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chủ nghĩa cá nhân. 

… Từ tỉnh, huyện đến chi bộ, phải làm đúng nguyên tắc 

lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. 

Nội bộ phải thật đoàn kết. Mọi việc đều bàn bạc một 

cách dân chủ và tập thể. Khi đã quyết định rồi, thì phân 

phối công tác phải rạch ròi, giao cho một hoặc mấy đồng chí 

phụ trách làm đến nơi đến chốn. 

Phải thấu suốt chính sách của Đảng và Chính phủ. Phải 

đi đúng đường lối quần chúng. 

Phải thật sự gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến và 

nguyện vọng của nhân dân, học hỏi kinh nghiệm của nhân 

dân. 

Phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết 

tâm của quần chúng. 

Phải thiết thực quan tâm đến đời sống của nhân dân. 

Phải cần, kiệm, liêm, chính. Phải gương mẫu. Phải có 

tinh thần trách nhiệm cao độ. 

Phải chống quan liêu, mệnh lệnh, hình thức. Chống tham 

ô lãng phí. 

Phải làm đúng những điều đó mới xứng đáng là người 

đày tớ trung thành của nhân dân, người cán bộ tốt của Đảng 

và Chính phủ. 

… 

 

Nói ngày 18-1-1960. In trong 
sách Huấn thị của Hồ Chủ 
tịch với toàn thể cán bộ, đảng 
viên và nhân dân Kiến An, Ban 
Tuyên huấn tỉnh Kiến An 
xuất bản, 1960. 
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KHÔNG ĐỂ MỘT KHE HỞ1 

Mỗi tháng, báo Nhân dân nhận được hàng nghìn thư của 

bạn đọc từ các nơi gửi đến. Hầu hết là thư góp ý kiến về 

công việc chung, thư hỏi việc riêng chỉ là số ít. Thật là một 

điều mới mẻ và tốt đẹp. 

Đáng chú ý nhất là loại thư phê bình những việc lãng phí 

của công và góp ý kiến về cách tiết kiệm nguyên liệu, vật 

liệu, tiền vốn của Nhà nước. Người viết những thư ấy là ai? 

Phần đông là những người lao động bình thường, những 

chiến sĩ trong quân đội, những cán bộ, nhân viên giữ chức 

vụ "không quan trọng lắm"... Có người đi đường, thấy thóc 

rơi, gỗ mục mà không yên tâm. Có người cầm hộp diêm, 

nhìn tấm biển, thấy có chỗ còn tiết kiệm được hơn nữa, nên 

mới lên tiếng. Rõ ràng là không phải vì lợi ích riêng mà họ 

nói. Có lần, một bạn đọc mua một gói thuốc lá loại rẻ tiền, 

về mở ra thấy bên trong toàn là thuốc loại đắt. Chẳng những 

không vui mừng mà còn băn khoăn, thắc mắc về sự lãng phí 

của nhà máy thuốc lá, bạn đó liền viết thư cho báo Đảng và 

gửi kèm theo cả bao thuốc lá còn nguyên cả 20 điếu. 

Trong nhân dân ta, đã có những người quan tâm đến việc 

giữ gìn của cải chung như vậy, thật là một điều đáng quý. Họ 

đáng làm gương cho một số người được Nhà nước giao cho 

trông nom hoặc sử dụng của cải chung mà chưa làm tròn 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 468-469.  
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trách nhiệm. Nhưng nhìn chung, thì trên mặt trận này, vòng 

vây của chúng ta chưa xiết chặt lắm! Vì vậy của cải dành 

dụm của chúng ta không những rơi vãi một phần vào cái hố 

lãng phí, mà còn bị bọn tham ô đục khoét mất một phần 

khác.  

Xtalin đã có lần ví bọn tham ô như những con lợn sục 

vào vườn rau của Nhà nước và ngoạm lấy ngoạm để một 

cách trơ trẽn. Đó là thứ cặn bã còn rớt lại của xã hội cũ - cái 

xã hội thối nát, trong đó bọn ăn cắp, bọn sống bám... lại 

được coi là những kẻ "khôn ngoan nhất đời". 

Làm thế nào để trừ cho hết những thứ ấy và không để 

một khe hở nào cho của cải dành dụm của chúng ta lọt ra 

ngoài? Bắt giam hết bọn ăn cắp ấy ư? Trừng phạt chúng thật 

nặng ư? Việc đó không phải chúng ta không làm. Nhưng 

điều quan trọng nhất - như Xtalin đã nói - vẫn là phải "gây 

chung quanh chúng một không khí công chúng công phẫn 

và tẩy chay về mặt đạo đức". Phải không còn một ai vỗ vai 

gượng nhẹ với chúng nữa! Có như vậy, mới ngăn chặn được 

những hành động ăn cắp của công và mới bảo vệ được tích 

luỹ của chúng ta. 

 

C.K. 

Báo Nhân dân, số 2155, ngày 11-
2-1960.  
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO 

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP NĂM 19591 

… 

Muốn tiến bộ, nông nghiệp cũng như mọi việc khác phải 

lấy chính trị làm đầu, tư tưởng phải thông suốt từ trên xuống 

dưới, từ trong Đảng ra nhân dân. Khi tư tưởng đã thông thì 

sẽ khắc phục được khó khăn, thực hiện được kế hoạch. Các 

cô, các chú phải làm cho đồng bào nông dân thông suốt là 

phải cần kiệm xây dựng nước nhà.  

… Trước hết làm cho tư tưởng trong Đảng thật thông, do 

đó làm cho tư tưởng nhân dân thông. 

 

Nói ngày 16-2-1960. Báo 
Nhân dân,  
số 2162, ngày 18-2-1960. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 474-476.  
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NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH 

HẢI NINH1 

… 

Cán bộ phải dân chủ, phải khéo quản lý (quản lý lao 

động, quản lý tài vụ, quản lý kỹ thuật), phải khéo giáo dục 

xã viên làm cho họ đoàn kết chặt chẽ và phấn khởi sản xuất. 

Cán bộ phải thật công bằng, phải chí công vô tư. 

… 

Về lãnh đạo từ tỉnh, huyện đến chi bộ, phải làm đúng 

nguyên tắc lãnh đạo tập thể và cá nhân phụ trách. 

Nội bộ phải thật đoàn kết. Mọi việc đều bàn bạc một 

cách dân chủ và tập thể. Khi đã quyết định rồi, thì phân phối 

công tác phải rành mạch, giao cho một hoặc mấy đồng chí 

phụ trách làm đến nơi đến chốn. Trong khi thi hành phải tôn 

trọng nguyên tắc báo cáo và thỉnh thị.  

Phải thấu suốt chính sách của Đảng và Chính phủ. Phải 

đi đường lối quần chúng. 

Phải thật sự gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến và 

nguyện vọng của nhân dân, học hỏi kinh nghiệm của nhân 

dân. 

Phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết 

tâm của quần chúng. 

Phải thiết thực quan tâm đến đời sống của nhân dân. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 480-487.  
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Phải cần kiệm liêm chính. Phải gương mẫu. Phải có tinh 

thần trách nhiệm cao độ. 

Phải chống quan liêu, mệnh lệnh, hình thức, chống tham 

ô, lãng phí. 

Phải làm đúng những điều đó mới xứng đáng là người 

đày tớ trung thành của nhân dân, người cán bộ tốt của Đảng 

và Chính phủ. 

 

* 

*     * 

 

Bây giờ nói về vấn đề Đảng. 

Đảng ta là một đảng cách mạng, một đảng lãnh đạo. 

Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng 

ta không có lợi ích nào khác. 

Trong thời kỳ kháng chiến, Đảng ta lãnh đạo nhân dân 

đánh giặc cứu nước. Ngày nay Đảng ta lãnh đạo nhân dân 

miền Bắc nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên đảng 

viên nào và chi bộ nào sản xuất và lãnh đạo sản xuất tốt, tức 

là đảng viên và chi bộ ấy tốt. Nếu sản xuất và lãnh đạo sản 

xuất không tốt, tức là đảng viên và chi bộ ấy kém. 

… 

Đảng viên và cán bộ ta nói chung là trung thành và hăng 

hái. Nhưng một số đảng viên và cán bộ còn có bệnh công 

thần, suy tị, ỷ lại, tiêu cực, ngại khó, ngại khổ, không gương 

mẫu, Nói tóm lại, đầy rẫy chủ nghĩa cá nhân. Những đồng 

chí ấy phải quyết tâm sửa chữa. 

… 

 
Nói ngày 20-2-1960. Tài liệu 
đánh máy, lưu tại Cục Lưu trữ 
Văn phòng Trung ương Đảng. 
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NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ TỈNH 

LẠNG SƠN1 

… 

5. Chính phủ ta là Chính phủ dân chủ, chỉ một lòng một 

dạ phục vụ lợi ích của nhân dân. 

... 

9. Nhân dân ta rất hăng hái, nhiều kinh nghiệm và nhiều 

sáng kiến. Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to 

lớn mấy, nhân dân cũng làm được. Như cách mạng và 

kháng chiến là những việc rất to lớn, khó khăn và gian khổ, 

nhưng nhờ Đảng khéo lãnh đạo cho nên nhân dân ta đã 

thành công trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, thắng lợi 

trong cuộc kháng chiến trường kỳ. 

Để thực hiện tốt những việc nói trên, cán bộ, đảng viên 

và đoàn viên thanh niên phải đoàn kết chặt chẽ, phải gương 

mẫu trong mọi việc, phải làm đúng chính sách của Đảng và 

của Chính phủ, phải đi đúng đường lối quần chúng. 

Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên nói chung 

đều hăng hái, tận tuỵ. Nhưng cũng có một số cán bộ và đảng 

viên còn mắc những khuyết điểm do chủ nghĩa cá nhân sinh 

ra. Ví dụ như:  

Cán bộ và đảng viên dân tộc thiểu số thì hay tự ti, cho 

mình là kém, do đó mà thiếu tinh thần tự động, tiến lên. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 490-494.  
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Một số cán bộ và đảng viên thì thiếu tinh thần dũng cảm, 

hay sợ khó sợ khổ, không muốn nhận những công tác nặng 

hoặc công tác ở những vùng rẻo cao. Cán bộ quê quán ở 

Lạng Sơn thì muốn về huyện mình, xã mình, cán bộ tỉnh 

khác đến, thì muốn về địa phương mình, do đó mà không 

yên tâm công tác. 

Cách làm việc tản mạn, lạc hậu; ai làm việc gì chỉ biết 

việc ấy, không biết phối hợp công việc, giúp đỡ lẫn nhau. 

Một số cán bộ thì kèn cựa về địa vị, về hưởng thụ, có 

cán bộ thì lo lắng vớ vẩn về "tiền đồ". Các đồng chí ấy phải 

hiểu rằng: Chủ nghĩa xã hội là tiền đồ chung của cả dân tộc 

và trong đó có tiền đồ riêng của mỗi cá nhân. Và bất kỳ làm 

công việc gì, ở địa vị nào mà làm tròn nhiệm vụ đều là vẻ 

vang, đều là anh hùng. 

Để sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, để trở nên 

người đày tớ trung thành của nhân dân, người con ưu tú của 

Đảng, từ nay về sau, các đảng viên và các chi bộ cần phải 

thường xuyên ôn lại và giữ cho đúng những tiêu chuẩn của 

đảng viên. 

… 

 

Nói ngày 23-2-1960. In trong 
sách Những lời kêu gọi của 
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1962, t.VI, tr.45-48. 
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NHIỀU1 

… Trong bộ máy của Nhà nước, số người làm việc giấy 

tờ và những việc linh tinh có nơi cũng còn quá nhiều. Ví dụ: 

Đến một vài cơ quan, chúng ta vẫn phải qua quá nhiều "cửa 

ải": ngoài cổng, một người xem giấy; vào phòng thường 

trực lại một người ghi tên; ở chân cầu thang, một người ách 

lại, đến đầu cầu thang, lại một người "hỏi han". Thật là 

phung phí sức lao động! 

Trong những người trực tiếp sản xuất, chúng ta lại thấy 

có những người làm việc chính và những người làm việc 

phụ. Ví dụ: Mỗi tổ thợ nề đều có thợ xây và người phụ việc. 

Nếu khéo sắp xếp để cũng chừng ấy người phụ việc có thể 

phục vụ cho nhiều thợ xây hơn, thì năng suất chung sẽ cao 

hơn. Đó cũng là một cách làm cho "có nhiều người sản 

xuất". 

Còn muốn "mỗi người sản xuất được nhiều", thì phải 

luôn luôn cố gắng cải tiến kỹ thuật và giữ vững kỷ luật lao 

động. 

Chủ động tìm ra và kiên quyết sửa đổi những chỗ không 

hợp lý trong sản xuất, trong công tác. Dũng cảm san bằng 

mọi trở ngại của nếp làm việc cũ và của những sự tính toán 

cá nhân, để tiến lên không ngừng, đạt năng suất ngày càng 

cao. Đó là biểu hiện cao nhất của ý thức làm chủ xã hội của 

giai cấp công nhân. 

 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 499-500.  
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C.K. 

Báo Nhân dân, số 2176, ngày 3-
3-1960. 
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NHANH1 

Đi đường, ai cũng muốn mau tới đích. Chúng ta làm 

cách mạng, cũng muốn mau tới thắng lợi cuối cùng. 

... 

NHANH không phải là chỉ gắng sức lên từng lúc, từng 

đợt. NHANH là phải tiến bước không ngừng và bước sau 

bao giờ cũng phải dài hơn, vững hơn bước trước. Đó là tư 

tưởng cách mạng không ngừng. 

... Chúng ta chẳng khác gì một người đi đường càng đi 

càng sung sức. Những người bảo thủ không nhận rõ điều đó, 

nên nhìn vào việc gì cũng thấy khó khăn. Thật ra, cái làm 

vướng chân họ nhất lại chính là tư tưởng bảo thủ, rụt rè của 

họ. Cho nên, muốn tiến nhanh, thì trước hết phải phát quang 

những dây ràng buộc ấy đi đã. 

Muốn tiến bước không ngừng và tiến ngày càng nhanh, 

càng vững phải có hai điều kiện. Một là, không ngừng cải 

tiến công tác; hai là, lúc nào cũng phải làm bước trước 

chuẩn bị bước sau, làm hôm nay chuẩn bị ngày mai. Không 

làm như vậy, thì chỉ tiến lên được từng đợt ngắn, rồi ngừng 

lại. Bởi vậy, những người lao động xã hội chủ nghĩa không 

thể chỉ biết làm việc cần cù, mà còn phải có tinh thần cải 
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tiến công tác không ngừng và chủ động tính trước, lo xa 

mọi việc. Như vậy mới thật đúng là người làm chủ nước 

nhà. 

 

C.K. 

Báo Nhân dân, số 2178, ngày 5-3-
1960. 
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NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ THANH 

TRA1 

Năm nay, các ban thanh tra phải chú ý kiểm tra chống lãng 

phí, tham ô. Phát hiện ra những việc lãng phí, tham ô, chẳng 

những cần báo cáo với Trung ương và Chính phủ giải quyết 

mà còn phải giúp các cấp lãnh đạo địa phương tìm ra được 

những biện pháp để tích cực chống lãng phí, tham ô. 

Nạn lãng phí, tham ô là do bệnh quan liêu, mệnh lệnh 

trong công tác của các cấp lãnh đạo ở các cơ quan Nhà nước 

gây ra. 

Hiện nay, ta đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Muốn tiến 

lên chủ nghĩa xã hội, trước hết phải thi đua tăng gia sản xuất 

và thực hành tiết kiệm. Nếu không kiên quyết chống bệnh 

quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô, thì nó sẽ cản trở, phá 

hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Vì vậy các cơ quan thanh tra Nhà nước chẳng những kiểm 

tra chống lãng phí, tham ô mà còn phải chống bệnh quan liêu, 

mệnh lệnh để giúp các cơ quan Nhà nước cải tiến công tác, 

giữ gìn kỷ luật, thực hành dân chủ, góp phần củng cố bộ máy 
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Nhà nước. 

Về công tác xét các việc khiếu nại, tố giác, nhiệm vụ 

các ban thanh tra là phải làm cho nghiêm chỉnh, cho kịp 

thời, làm sớm chừng nào hay chừng ấy. Đồng bào có oan 

ức, có thắc mắc mới khiếu nại. Ta giải quyết tốt các việc 

khiếu nại, đồng bào thấy Đảng và Chính phủ quan tâm, lo 

lắng đến họ, do đó mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân 

với Đảng và Chính phủ được củng cố tốt hơn. 

Các ban thanh tra làm việc tốt, nhanh hay làm kém, 

chậm, trước hết là do bản thân mỗi ban cố gắng nhiều hay ít, 

nhưng còn do cấp lãnh đạo có quan tâm đến công tác thanh 

tra hay không. Các cấp lãnh đạo phải giúp đỡ các ban thanh 

tra làm việc tốt, phải quan tâm lãnh đạo công tác thanh tra. 

Hiện nay, ở đây không có các đồng chí cấp lãnh đạo ở địa 

phương, Bác nhờ các cô, các chú về báo cáo lại với các 

đồng chí đó những điều Bác đã nói ở trên. 

Những ban thanh tra làm việc khá, còn phải cố gắng 

hơn, những ban còn kém thì phải cố gắng nhiều hơn nữa. 

Phải học tập kinh nghiệm lẫn nhau, học những điều hay và 

tránh những điều dở. 

 

Nói ngày 5-3-1960. Báo Nhân 
dân, số 2179, ngày 6-3-1960. 
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TỐT1 

Chúng ta thi đua làm nhiều, làm nhanh là cốt tăng nhanh 

mức sống của nhân dân lao động và tăng nhanh tích luỹ để 

xây dựng công nghiệp, mở mang kinh tế. Cho nên NHIỀU, 

NHANH phải đi đôi với TỐT, RẺ. Nếu chỉ vì nhiều, nhanh 

mà không nghĩ đến tốt, rẻ, thì kết quả cuối cùng vẫn là 

không nhiều, không nhanh. Ví dụ: Một nhà máy, nếu xây 

dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, có thể dùng được 50 năm. 

Nhưng nếu xây dựng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, thì 

chỉ vài chục năm sau, nhà máy sẽ không chịu nổi sức rung 

chuyển của máy, và sản xuất sẽ không an toàn. Như vậy 

khác nào bỏ vốn xây dựng một nhà máy mà chỉ được một 

nửa nhà máy!  

Trong công tác xây dựng cơ bản cũng như trong việc sản 

xuất máy móc, dụng cụ, hàng tiêu dùng, TỐT và NHIỀU vẫn 

luôn luôn gắn bó với nhau như vậy. Chúng ta có thể kể hàng 

nghìn ví dụ về điều đó. Nếu công nhân ta cố gắng làm cho 

tốt, thì mỗi cỗ máy, mỗi chiếc thoi, mỗi chiếc cày làm ra đều 

có thể dùng lâu gấp rưỡi, gấp đôi so với những thứ làm xấu. 

Như vậy, có thể coi như chúng ta đã tăng mức sản xuất máy, 

thoi, cày, v.v., lên gấp rưỡi, gấp đôi, mà không phải tốn thêm 

nhân công, nguyên liệu, vật liệu. 

Nhiều cán bộ, công nhân ta đến nay vẫn chỉ chú ý thi 
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đua làm nhiều, làm nhanh, mà chưa chú ý thi đua làm cho 

tốt. Một số người vì muốn có nhiều "thành tích", hoặc vì 

muốn được hưởng mức công cao, lại còn làm bừa, làm ẩu. 

Làm như vậy rất có hại. Hại cho sản xuất, vì trong dây 

chuyền sản xuất, bộ phận trước làm xấu, thì bộ phận sau gặp 

khó khăn. Ví dụ: Sợi xấu, thoi xấu, thì dệt chậm; than lẫn 

nhiều đất, đá, thì tốn nhiều công vận chuyển và công sàng... 

Hại cho việc xây dựng kinh tế chung vì hàng xấu thì khó 

bán hoặc phải bán giá rẻ, do đó xí nghiệp không có lãi, Nhà 

nước không tăng được tích luỹ. Hại cho đời sống nhân dân, 

vì hàng xấu thì chóng hỏng, chóng hao, ảnh hưởng đến túi 

tiền của người tiêu dùng. Cho nên:  

Làm nhanh mà không tốt, 

Có gì là vẻ vang? 

Đã là người làm chủ, 

Tính toán phải đàng hoàng: 

Nhiều, nhanh, tốt, rẻ rõ ràng, 

Lợi dân, lợi nước đôi đàng vẹn đôi. 

 

C.K. 

Báo Nhân dân, số 2182, ngày 9-
3-1960. 
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RẺ1 

Thói thường, nhanh thì khó tốt, tốt thì khó rẻ! Nhưng đó 

chỉ là "thói thường" khi người lao động còn phải bán sức 

mình như một món hàng để kiếm sống. Đối với chúng ta, 

những người lao động đang làm chủ và xây dựng cuộc sống 

mới, thì NHIỀU, NHANH, TỐT, RẺ lại gắn bó với nhau 

như da với thịt. 

Nếu làm nhiều, làm nhanh, làm tốt nhưng lại không rẻ - 

nghĩa là nếu phải dùng quá nhiều sức người, sức của - thì rốt 

cuộc vẫn không đạt được mục đích tăng nhanh mức sống 

của nhân dân và tăng nhanh tích luỹ để xây dựng công 

nghiệp, mở mang kinh tế. Cho nên, chúng ta phải hết sức 

tiết kiệm sức người, sức của trong sản xuất và xây dựng. 

Điều quan trọng trước hết vẫn là nâng cao năng suất lao 

động. Tăng năng suất là tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời 

gian lao động. Đó là cách làm vừa nhanh, vừa rẻ. Nhưng 

như thế chưa đủ, mà còn phải tính toán thật chi ly trong 

việc dùng nguyên liệu, vật liệu. Phải dùng nguyên liệu, vật 

liệu thật hợp lý và không để nhiều nguyên liệu, vật liệu bị 

loại bỏ. Mỗi người, mỗi đơn vị sản xuất phải luôn luôn tự 

đặt cho mình câu hỏi: Có thể dùng ít nguyên liệu, vật liệu 

hơn mà hàng vẫn tốt không? Có thể dùng những nguyên 

liệu tương đối rẻ thay thế những nguyên liệu tương đối đắt, 
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hoặc dùng những thứ sẵn có ở gần để thay thế những thứ 

phải chở từ xa tới không? Có thể sửa đổi quy cách một số 

mặt hàng để tiết kiệm nguyên liệu hơn nữa không?  

… 

Tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, 

quy đến cùng đều là tiết kiệm vốn. Nhưng còn một cách tiết 

kiệm vốn nữa mà công nhân ta còn ít nghĩ đến. Đó là việc 

làm cho vốn "quay vòng nhanh". Cái vòng quay ấy là như 

thế này: Bỏ vốn vào sản xuất - làm ra hàng hoá - bán hàng 

hoá, thu vốn về - lại bỏ vốn vào sản xuất. Biết làm cho vốn 

quay vòng nhanh, thì có ít vốn mà dùng được nhiều lần, nên 

sản xuất được nhiều. Cũng ví như người tướng giỏi, có ít 

quân mà khéo điều động nên đánh được nhiều trận. Công 

nhân ta thi đua cải tiến tổ chức, cải tiến kỹ thuật để rút ngắn 

thời gian sản xuất và cố gắng làm hàng cho tốt để bán ra 

được nhanh, thì sẽ trở thành những người tướng giỏi về mặt 

này. 

Tăng năng suất lao động, tiết kiệm vốn, tiết kiệm nguyên 

liệu, vật liệu, không những giảm được giá thành, mà còn dôi 

ra một số khá lớn sức người, sức của để sản xuất thêm nhiều 

hàng hoá, xây dựng thêm nhiều xí nghiệp mới. Thế là đã 

nhiều, nhanh lại rẻ. Và do rẻ, nên càng nhiều, nhanh. 

 

C.K. 

Báo Nhân dân, số 2184, ngày 11-
3-1960. 
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HỌC TẬP KHÔNG MỎI, CẢI TIẾN KHÔNG 

NGỪNG1 

Trong công nhân ta hiện nay, vẫn có hai cách làm việc 

khác nhau: Một số người muốn trước làm thế nào nay cứ 

làm như vậy. Họ nói: "Trăm hay không bằng tay quen! 

Trứng không thể khôn hơn vịt!”. Một số người khác lại 

nghĩ: "Chẳng có việc gì là không thể đổi mới". 

Ai đúng? Ai sai? 

Câu trả lời đã quá rõ: Có cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ 

chức lao động, mới có thể sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. 

Nếu chỉ dựa vào sự quen tay hoặc nếu chỉ dồn thêm sức ra, 

kết quả thường là được mặt này mất mặt khác, được nhanh 

lại không tốt, được tốt lại không nhanh, không rẻ... mà mặt 

nào cũng bị hạn chế. 

Muốn cải tiến kỹ thuật, phải biết kỹ thuật. Muốn cải tiến tổ 

chức lao động, cũng phải biết phương pháp tổ chức và có kinh 

nghiệm tổ chức. Về mặt này và mặt kia, hiện nay chúng ta đều 

còn kém. Cho nên phải "học, học nữa, học mãi", như Lênin đã 

dạy. 

Chúng ta là những người lao động làm chủ nước nhà. 

Muốn làm chủ được tốt, phải có năng lực làm chủ. Chúng ta 

học tập chính là để có đủ năng lực làm chủ, có đủ năng lực 

tổ chức cuộc sống mới - trước hết là tổ chức nền sản xuất 

mới. Bởi vậy, ý thức làm chủ không phải chỉ tỏ rõ ở tinh 

thần hăng hái lao động, mà còn phải tỏ rõ ở tinh thần say mê 
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học tập để không ngừng nâng cao năng lực làm chủ của 

mình. 

Chúng ta cần học nhiều thứ: học chính trị, học văn hoá, 

học kỹ thuật, nghiệp vụ. Ngoài cách học ở trường, ở lớp, 

học trên sách, báo, v.v., có một cách học rất tốt ai cũng có 

thể tham gia hằng ngày. Đó là cách học tập ngay trong sản 

xuất, học tập những người, những tổ, những đơn vị tiên tiến. 

Người tiên tiến cũng là người lao động bình thường. Nhưng 

trong tư tưởng, trong phương pháp làm việc của họ, có 

những điểm tốt có thể giúp cho sản xuất và công tác tiến 

nhanh, tiến mạnh. Chúng ta phải vì lợi ích chung mà dốc 

lòng học tập những điểm tốt ấy để cải tiến công tác một 

cách thường xuyên. 

Không những thế mà còn phải tìm học những cái hay mà 

mỗi người lao động trung bình hoặc chậm tiến đều có thể 

có. Như vậy là làm cho sáng kiến, kinh nghiệm chung ngày 

càng dồi dào, trình độ tư tưởng, tổ chức, kỹ thuật chung 

ngày càng nâng cao. Do đó, sản xuất phát triển ngày càng 

nhanh và vững, đời sống nhân dân lao động ngày càng no 

ấm, đầy đủ. 

 

C.K. 

Báo Nhân dân, số 2187, ngày 14-
3-1960. 
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI THANH NIÊN TÍCH CỰC 

LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA1 

… 

Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương 

lai của nước nhà. Để thật xứng đáng là người chủ của một 

nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên ta quyết tâm thực hiện 

mấy điều sau đây:  

- Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, 

đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ 

lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém 

phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước 

nhà. 

- Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư, 

tự lợi, tự kiêu tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem 

khinh những công việc bình thường. Phải chống tham ô, 

lãng phí. 

- Phải cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình 

độ chính trị, văn hoá và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ nhân dân. 

Bác chỉ nói tóm tắt mấy điểm thôi, các cô, các chú nên 

bổ sung thêm. 

… 

Năm ngoái, thanh niên ở các xí nghiệp đã có hơn 1 vạn 
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1.000 sáng kiến làm tăng năng suất nhiều. Thế là rất tốt. 

Nhưng điều rất cấp thiết nữa là phải tổng kết, phải cải tiến 

và phổ biến, áp dụng những sáng kiến ấy. 

… 

 

Nói ngày 17-3-1960. Báo 
Nhân dân,  
số 2191, ngày 18-3-1960. 
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CHÚNG TA LÀM CHỦ1 

Trước kia, những nhà giàu sang thường có cái tục rởm là 

cho trẻ con "chọn nghề" khi chúng mới đầy tuổi. Họ bày ra 

trước mặt đứa bé nhiều thứ hình mẫu: nào bút nghiên, nào 

cung kiếm... Lại có cả cày, bừa, cả chiếc cân của người đi 

buôn, v.v.. Hễ đứa bé vớ vào cái gì trước, thì người ta cứ 

theo đó mà quyết đoán rằng về sau nó sẽ làm nghề này hay 

nghề khác. Tất nhiên, lúc nào đứa bé cũng "chọn con đường 

làm quan". Vì một lẽ rất dễ hiểu là những thứ tượng trưng 

cho con đường ấy đều đẹp và được bày gần nó nhất. Ấy, 

trong xã hội cũ, giai cấp bóc lột nắm quyền làm chủ, nên 

chúng nghĩ tương lai là ở trong tay chúng. Còn nhân dân lao 

động thì sống ngày nào biết ngày ấy, còn nói gì đến tương 

lai của con cái! Hoặc có nghĩ đến tương lai, cũng không thể 

đi xa quá hình ảnh: 

Con vua thì lại làm vua, 

Con sãi giữ chùa lại quét lá đa. 

Trên miền Bắc nước ta ngày nay, cuộc sống đã khác hẳn 

xưa. Mỗi người lao động đều có thể nghĩ đến những ngày 

mai tươi sáng. Mỗi người mẹ, người bố đều có thể nghĩ về 

con mình: "Sau này nó sẽ làm thợ, sẽ lái máy cày, hay sẽ là 

kỹ sư, giáo sư, nghệ sĩ... Khi nó lớn lên thì nước nhà đã trải 

qua mấy kế hoạch 5 năm...". Mỗi người dân đều có thể nói 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 537-538.  
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"Mấy năm nữa, làng mình, thành phố mình sẽ khác hẳn". 

Chúng ta nghĩ và nói được như thế, vì ngày nay chính 

chúng ta là người chủ. Chúng ta làm chủ cuộc sống mới do 

chúng ta xây dựng nên. Chúng ta làm chủ tương lai của 

mình và của con cháu mình. Cho nên, chúng ta sẵn sàng 

đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp chung của giai 

cấp, của Tổ quốc. Cách suy nghĩ, tính toán và lối làm việc 

của chúng ta đều phải khác hẳn trước. Không thể chỉ nghĩ 

đến lợi ích cá nhân, lợi ích trước mắt, mà phải luôn luôn đặt 

lợi ích tập thể, lợi ích lâu dài lên trên hết. Kiên quyết xoá bỏ 

mọi hiện tượng trì trệ, lãng phí, đấu tranh không nhân 

nhượng, chống những sai lầm có hại cho công cuộc xây 

dựng kinh tế. Hướng tới phía trước, tiến lên không ngừng. 

Gian lao chẳng quản, khó khăn không sờn. Như thế mới 

đúng là ý thức làm chủ của giai cấp công nhân và nhân dân 

lao động đang xây dựng cuộc sống mới. 

 

C.K. 

Báo Nhân dân, số 2200, ngày 27-
3-1960. 
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI SẢN XUẤT TỈNH HÀ ĐÔNG1 

… 

- Cán bộ phải đi sát quần chúng, lãnh đạo phải dân chủ; 

phải quản lý cho tốt (quản lý lao động, quản lý tài vụ, quản 

lý kỹ thuật); phải khéo giáo dục làm cho xã viên đoàn kết 

chặt chẽ và vui vẻ sản xuất. Cán bộ phải thật công bằng, chí 

công vô tư. 

... 

Bây giờ Bác nói về Đảng. Đảng ta là một đảng cách 

mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta 

không có lợi ích nào khác. 

Ngày nay Đảng ta lãnh đạo nhân dân miền Bắc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội. Cho nên đảng viên nào, chi bộ nào sản 

xuất và lãnh đạo sản xuất tốt tức là đảng viên và chi bộ ấy 

tốt. Nếu sản xuất và lãnh đạo sản xuất không tốt tức là đảng 

viên và chi bộ ấy kém. 

... 

Đảng viên và cán bộ ta đều tốt, trung thành và hăng hái 

công tác, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân 

dân. Nhưng có một số ít đảng viên và cán bộ còn tư tưởng 

tiêu cực, suy tỵ, ỷ lại, ngại khó, ngại khổ, không gương 

mẫu. Đó là chủ nghĩa cá nhân, những đồng chí ấy phải 

quyết tâm sửa chữa. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 584-589.  
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... 

Trong Đảng đã đoàn kết, cần phải tăng cường đoàn kết 

hơn nữa. Đảng viên cũ phải giúp đỡ đảng viên mới. Đảng 

viên cũ và đảng viên mới phải cố gắng học tập, để tiến bộ 

không ngừng. 

... 

 

Nói ngày 7-6-1960. Bản đánh 
máy có bút tích sửa chữa, lưu 
tại Bảo tàng  
Hồ Chí Minh. 
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN 

CHÍNH, DÂN, ĐẢNG TRUNG ƯƠNG1 

… 

Cán bộ, đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần phấn 

đấu cách mạng của mình, khắc phục những thắc mắc cá nhân 

không đúng... Cho nên đảng viên ta cũng phải có thêm tinh 

thần như thanh niên: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có 

thanh niên". 

Công việc cách mạng cũng như các bộ phận trong chiếc 

thuyền, bộ phận nào cũng quan trọng cả. Nếu các bộ phận 

ấy suy bì với nhau thì không được. Ví dụ như chèo thì luôn 

luôn vùng vẫy. Lái thì ngâm mình dưới nước ở tận sau 

thuyền, dưới ướt trên khô. Buồm thì thảnh thơi. Lái suy bì 

với chèo, chèo suy bì với buồm: “Anh buồm nằm yên một 

chỗ, đến khi căng lên, có trăng có gió, trông thật thảnh thơi 

ai ai cũng thấy. Còn tôi vất vả suốt ngày mà chẳng ai thấy". 

Ba bộ phận đòi đổi cho nhau: Lái làm buồm, buồm làm 

chèo, chèo làm lái. Như thế sẽ đi đến đâu? Sẽ không thành 

chiếc thuyền nữa. Ta đang làm cách mạng, có bộ phận này 

làm việc này, có bộ phận khác làm việc khác, các công việc 

đều cần thiết, đều vẻ vang cả. So với số lượng đảng viên của 

Đảng ta lúc Cách mạng Tháng Tám, số đảng viên ở các cơ 

quan Trung ương hiện nay đông hơn gấp bốn lần. Đó là 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 613-615.  
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chưa kể hơn một vạn đoàn viên thanh niên lao động. Cho 

nên, phải lãnh đạo đảm bảo công tác chuyên môn cho tốt. 

Mỗi đảng viên phải nhận rõ nhiệm vụ của mình là phải tiến 

bộ trong công tác, tiến bộ về tư tưởng, làm gương mẫu trong 

mọi công việc, đồng thời lấy tinh thần của người đảng viên 

cộng sản giúp đỡ anh em ngoài Đảng cùng tiến bộ. Các chi 

bộ phải thi đua với nhau, giúp đỡ lẫn nhau làm tròn nhiệm 

vụ. 

Cần nâng cao tinh thần làm chủ. Ví dụ như nhà mình có 

rác thì phải cầm chổi mà quét chứ không phải kêu la mà nhà 

sạch được. Kêu la mà không tự mình quét là thiếu tinh thần 

cách mạng, tinh thần làm chủ. Người cách mạng phải lo 

lắng trước nhân dân, nhưng phải lo lắng cho đúng. Có đồng 

chí thông cảm với khó khăn của nhân dân, nhưng chưa đúng 

cách, muốn đời sống nhân dân được cải thiện nhưng không 

muốn Nhà nước tích luỹ vốn. Đảng và Chính phủ ta rất quan 

tâm đến đời sống của quần chúng. Vì chủ nghĩa xã hội là 

nhằm mục đích cải thiện không ngừng đời sống của nhân 

dân. Muốn thế phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết 

kiệm, tích luỹ xây dựng nông nghiệp, công nghiệp... Cho 

nên ta phải nêu cao tinh thần cần kiệm xây dựng nước nhà. 

... Chúng ta phải có một tinh thần quyết chiến quyết 

thắng và phải biến quyết tâm đó thành quyết tâm của toàn 

Đảng, toàn dân… 

 

In trong Những lời kêu gọi 
của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1962, t. VI, tr. 
95-97. 
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NÓI CHUYỆN TẠI BUỔI LỄ BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 

NHẤT CỦA QUỐC HỘI KHOÁ II1 

… 

Để xứng đáng với vinh dự to lớn là người đày tớ tuyệt 

đối trung thành của nhân dân, các đại biểu Quốc hội và cán 

bộ chính quyền cần phải: 

Thực hành cần, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư. 

Gương mẫu về mọi mặt: Đoàn kết, công tác, học tập, lao 

động. 

Luôn luôn giữ vững tác phong khiêm tốn, chất phác và 

hoà mình với quần chúng thành một khối. 

... 

 

Nói ngày 15-7-1960. Văn kiện 
Quốc hội khoá II, Kỳ họp thứ 
nhất, phiên họp bế mạc, ngày 
15-7-1960, lưu tại Trung tâm 
lưu trữ quốc gia I. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 625-627.  
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NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUÂN1 

Thứ nhất là phải đoàn kết: đoàn kết nội bộ, đoàn kết 

quân dân, đoàn kết các ngành với nhau. Đồng thời phải 

nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ bí mật quân sự, bí mật 

quốc gia trong lúc đế quốc Mỹ công khai tuyên bố lấy do 

thám làm quốc sách. 

Thứ hai là phải cố gắng thi đua. Bộ đội cần lấy thi đua 

huấn luyện quân sự làm chính và phải thi đua làm tốt các 

công tác khác. 

Thứ ba là phải chịu khó lao động sản xuất, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều đơn vị quân đội đã tự túc 

được thức ăn, như thế là tốt. Nhưng, cũng có những đơn vị 

phải đi mua rau ăn trong khi còn thừa đất bỏ hoang, đó là 

khuyết điểm. Về lao động sản xuất, cán bộ, bộ đội phải 

gương mẫu so với nhân dân và giúp đỡ nhân dân, giúp về 

công, giúp về kỹ thuật, phân bón, v.v..  

Thứ tư là phải giữ kỷ luật cho nghiêm túc để xứng đáng 

là một quân đội cách mạng. 

 

Nói ngày 21-7-1960. Báo 
Nhân dân,  
số 2316, ngày 22-7-1960. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 638.  
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MỘT LÒNG MỘT DẠ PHỤC VỤ NHÂN DÂN1 

(Trả lời các em Lan, Hoa... nhân viên cửa hàng quốc 

doanh) 

 

... Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ. 

Tức là cán bộ và nhân viên từ cấp trên đến cấp dưới đều là 

đầy tớ của nhân dân, đều phải một lòng một dạ phục vụ 

nhân dân. Các cô cũng vậy. 

Là nhân viên cửa hàng quốc doanh (hàng ăn uống, hàng 

bách hoá, v.v.), hàng ngày hàng giờ các cô mua bán, trao 

đổi, tiếp xúc với nhân dân để phục vụ nhân dân. Đối với 

khách hàng, các cô phải có thái độ khiêm tốn, lễ phép thật 

thà; phải có tinh thần trách nhiệm đối với của công và đối 

với lợi ích của nhân dân. 

Nói chung thì số đông nhân viên cửa hàng quốc doanh 

đều cố gắng làm đúng như vậy. 

Nhưng vẫn còn một số ít nhân viên có thái độ giả dối, 

hách dịch, không tốt. 

Chúng ta cần phải vạch ra để giúp họ sửa chữa và tiến 

bộ… 

Đảng và Chính phủ dạy chúng ta phải kính trọng nhân 

dân, phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Không thể tha 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 10-11.  
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thứ những thái độ khinh miệt nhân dân, những việc làm dối 

trá với nhân dân như vậy. 

Các đồng chí cán bộ phụ trách các cửa hàng quốc doanh 

cần phải nghiêm khắc kiểm thảo và quyết tâm sửa chữa 

những khuyết điểm đó. Mọi người phải thật sự một lòng 

một dạ phục vụ nhân dân. 

 

T.L . 

 

Báo Nhân dân, số 2496, ngày 18-
1-1961.  
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ 

QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ BA VỀ 

KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 19611 

… 

Các đồng chớ cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh 

thần Nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn 

khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm 

nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần Nghị quyết thấm 

nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy 

hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng 

của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui 

vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, 

hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được. 

Mặt khác, các bộ, các ban ở Trung ương phải phối hợp 

chặt chẽ với nhau, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, 

nhà máy, nông trường... để đảm bảo công tác ăn khớp, mau 

lẹ, sản xuất tốt, tránh lối trống đánh xuôi kèn thổi ngược, 

lãng phí sức người, sức vật, lãng phí của cải, tiền bạc. 

Muốn thực hiện tốt kế hoạch, các đồng chí cần nhớ mấy 

điều: 

- Đường lối chủ trương có rồi, phải có biện pháp thực 

hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã hội là phải có biện pháp. Kế hoạch 

một phần, biện pháp phải hai phần, và quyết tâm phải ba 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 24-26.  
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phần, có như thế mới có thể hoàn thành và hoàn thành vượt 

mức kế hoạch nhà nước. 

- Phải xuyên qua ba điều đó mà thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc. 

- Công tác tư tưởng, chính trị phải kết hợp chặt chẽ với 

công tác kế hoạch. Tư tưởng thông, mọi người hăng hái 

thực hiện kế hoạch mới tốt. 

- Một điều nữa, đặc biệt quan trọng là: Muốn làm nhà 

cho tốt phải xây nền cho vững. Muốn thực hiện kế hoạch tốt 

phải chăm lo củng cố chi bộ. Thực tế cho thấy chỗ nào chi 

bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc 

xộc xệch. Chi bộ được củng cố phải biểu hiện trước hết ở 

chỗ đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động ở hợp tác xã, 

xí nghiệp, cơ quan, công trường... phải gương mẫu. 

… 

 

Nói ngày 30-l-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2509, ngày 31-l-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HÀ NỘI1 

… 

- Nói về cán bộ - Cán bộ cần phải không ngừng nâng cao 

tinh thần trách nhiệm đối với Đảng và một lòng một dạ 

phục vụ nhân dân. 

Nói chung, số đông cán bộ ta đều tận tuỵ, đều cố gắng 

làm tròn nhiệm vụ. Nhưng vẫn còn một số bị chủ nghĩa cá 

nhân trói buộc, do đó mà phạm nhiều sai lầm, khuyết điểm. 

Vài ví dụ:  

+ Đối với nhân dân thì quan liêu, mệnh lệnh; xem 

thường pháp luật, không tôn trọng quyền lợi của nhân dân 

(như có khi khám xét nhà mà không báo trước cho chủ nhà). 

Tự tiện ra mệnh lệnh lung tung… 

+ Đối với tập thể, thì kèn cựa địa vị, tính thiệt suy hơn, 

chỉ hỏi Đảng và Chính phủ đã làm gì cho mình, không tự 

hỏi mình đã làm gì ích lợi cho nhân dân, cho xã hội. 

+ Đối với của công thì lãng phí, tham ô, ở các xí nghiệp 

và các hợp tác xã ít nhiều đều có hiện tượng xấu như vậy. 

+ Đối với bản thân thì không lo trau dồi đạo đức cách 

mạng, không lo học tập để tiến bộ, mà chỉ lo ăn ngon, mặc 

đẹp hơn người khác... 

Trung ương mong rằng đồng chí nào có những khuyết 

điểm đó thì cố gắng mà sửa chữa, các đồng chí khác thì cố 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 27-31.  
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gắng giúp đỡ họ sửa chữa. Chúng ta phải thực hiện thật thà 

tự phê bình, và thành khẩn phê bình, để tiến bộ không 

ngừng. 

Vài điều nữa cần phải chú ý: 

Cần phải sắp xếp thời giờ họp và thời giờ học cho hợp 

lý. Hiện nay ở đâu cũng có nạn khai hội quá nhiều và quá 

lâu. 

… 

 

Nói ngày 1-2-1961. Báo Nhân 
dân, số 2511, ngày 2-2-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ THANH 

TRA TOÀN MIỀN BẮC1 

Thanh tra là một nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng; nó 

theo dõi, xem xét việc chấp hành đúng đắn đường lối, chính 

sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ. Ưu điểm 

của công tác thanh tra trong năm qua là đã giúp cấp lãnh đạo 

tiến bộ về mọi mặt như: sửa chữa sai lầm, thiếu sót, củng cố 

thêm sự lãnh đạo, tăng cường đoàn kết nội bộ, chống bệnh 

quan liêu và nạn tham ô, lãng phí, đã giúp giải quyết nhiều 

thư khiếu nại của nhân dân, cán bộ và nhân viên; nhờ vậy, 

nhân dân càng nhận rõ Đảng và Chính phủ luôn luôn quan 

tâm đến lợi ích của họ. 

Nhưng còn một số khuyết điểm của ngành thanh tra cần 

phải sửa chữa như: một số cán bộ thanh tra còn rụt rè, nể 

nang đối với một số cán bộ cao cấp của các cơ quan được 

kiểm tra, buông trôi việc theo dõi các cơ quan sửa chữa 

khuyết điểm sau khi được kiểm tra, cách làm việc còn chậm 

chạp, không kịp thời giải quyết một số thư khiếu nại của 

nhân dân, v.v.. 

Cấp lãnh đạo các bộ, các ngành, các cấp nhất định phải 

có cơ quan thanh tra của mình để theo dõi công tác ngay từ 

đầu, kịp thời uốn nắn, sửa chữa sai lầm thiếu sót có thể xảy 

ra, đồng thời phải trực tiếp chỉ đạo cơ quan thanh tra của 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 35-36.  
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mình. 

Kế hoạch 5 năm là một chuyển biến to và mới trong 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để hoàn thành 

nhiệm vụ thì tư tưởng và tác phong của cán bộ phải chuyển 

mạnh. Chúng ta phải kiên quyết chấp hành đúng đắn chính 

sách của Đảng và Chính phủ, phải hết lòng hết sức phục vụ 

nhân dân. Ngành thanh tra phải như vậy, các ngành khác 

cũng phải như vậy. Chúng ta phải làm cho nhân dân ngày 

càng đoàn kết, càng tin tưởng, càng phấn khởi thi đua cần 

kiệm xây dựng Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 

Bắc và hăng hái tham gia đấu tranh thực hiện thống nhất 

nước nhà. 

 

Nói ngày 6-2-1961. In trong 
sách Những lời kêu gọi của 
Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1962, t. VI, tr.147-148. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ 

TỈNH CAO BẰNG1 

... 

Tỉnh ta có nhiều dân tộc, trước kia bọn thực dân và 

phong kiến dùng mọi cách để chia rẽ các dân tộc. Chúng 

làm cho dân tộc này khinh rẻ và oán ghét dân tộc khác, để 

chúng dễ dàng áp bức bóc lột tất cả các dân tộc ta. 

Ngày nay, chế độ ta là chế độ dân chủ, Đảng và Chính 

phủ ta chỉ lo phục vụ lợi ích của nhân dân. Đồng bào tất cả 

các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ, phải thương yêu giúp 

đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà, để 

cùng nhau xây dựng Tổ quốc chung, xây dựng chủ nghĩa xã 

hội làm cho tất cả các dân tộc được hạnh phúc, ấm no. 

... 

Trong thời kỳ bí mật, phong trào cách mạng lên rất 

nhanh, rất mạnh, vì tổ chức quần chúng mạnh mẽ và rộng 

khắp đến các xã. Đó là một kinh nghiệm, một truyền thống 

tốt. Hiện nay, các tổ chức ấy chưa mạnh lắm. Chúng ta cần 

phải ra sức tăng cường hơn nữa công tác mặt trận, phụ nữ và 

thanh niên. 

... 

Một điều rất quan trọng là phải biết luôn luôn dựa vào 

lực lượng của nhân dân, có quyết tâm khắc phục mọi khó 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 44-49.  



 476 

khăn thì nhất định làm trọn nhiệm vụ mà Đảng và Chính 

phủ giao phó cho các đồng chí. 

... 

Trước hết, đảng viên và cán bộ phải một lòng, một dạ 

phục vụ nhân dân. 

Trong công việc thì phải lãnh đạo tập thể, phân công phụ 

trách. 

Phải nắm vững chính sách của Đảng, đi đúng đường lối 

quần chúng. Phải đi sâu đi sát mọi việc. Kiên quyết chống 

quan liêu, mệnh lệnh, chống tham ô, lãng phí. 

Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải luôn 

luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vươn lên hàng 

đầu, gương mẫu về đạo đức cách mạng cũng như trong công 

tác và học tập. Hiện nay có 300 đảng viên còn mù chữ. Hạn 

trong năm nay, các chi bộ phải giúp đỡ và các đồng chí ấy 

phải cố gắng học cho biết đọc, biết viết và phải báo cáo kết 

quả lên cho Bác… 

Giữa đồng chí với nhau, cấp trên và cấp dưới với nhau 

phải thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình để giúp 

nhau tiến bộ. 

... Phải thường xuyên phát triển Đảng và chú ý xây dựng 

chi bộ ở các vùng cao. Phải tích cực giúp đỡ những đảng 

viên cũ và bồi dưỡng những đảng viên mới, củng cố chi bộ 

cho tốt thành những hạt nhân lãnh đạo của Đảng. 

...Ngày nay chúng ta đã đánh đổ thực dân phong kiến, đã 

giành được độc lập tự do, xây dựng nên một chế độ dân chủ. 

Tức là tất cả nhân dân các dân tộc đều có quyền làm chủ 

nước nhà. Tất cả mọi người, mọi dân tộc phải thấm nhuần 

điều đó. Đã làm chủ thì mọi người, mọi dân tộc phải đoàn 

kết chặt chẽ, phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết 
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kiệm, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước để xây dựng Tổ 

quốc, xây dựng xã hội chủ nghĩa làm cho toàn dân ấm no, 

nước nhà giàu mạnh; mọi người phải tham gia giữ gìn an 

ninh trật tự, bỏ dần các hủ tục, xây dựng mỹ tục thuần 

phong. 

... 

 

Nói ngày 21-2-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2531, ngày 23-2-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 

TOÀN QUỐC LẦN THỨ II1 

… 

Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là một vấn 

đề quan trọng. Phải nhận rằng đại đa số công nhân ta đều 

cần cù, thông minh và có nhiều sáng kiến hay… 

Nếu công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cải tiến, và 

phổ biến rộng rãi những sáng kiến ấy, thì năng suất lao động 

sẽ nâng cao không ngừng. 

Để công nhân xoá bỏ hết tư tưởng "làm thuê" và thực 

hiện nhiệm vụ làm chủ xí nghiệp, chúng ta cần tiếp tục đẩy 

mạnh phong trào cải tiến quản lý xí nghiệp. Công nhân phải 

thật sự tham gia quản lý, cán bộ phải thật sự tham gia lao 

động. Tất cả công nhân và cán bộ trong xí nghiệp đoàn kết 

thành một khối, thành người chủ tập thể thì khó khăn gì 

cũng khắc phục được, kế hoạch nào cũng hoàn thành tốt. 

Mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà, làm 

chủ xí nghiệp, thì phong trào thi đua yêu nước nhất định sẽ 

sôi nổi, bền bỉ, rộng khắp và thắng lợi to. 

Khi công nhân và cán bộ đưa hết tinh thần và lực lượng 

để tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, để làm trọn 

nhiệm vụ của người chủ, thì công đoàn cũng phải làm trọn 

nhiệm vụ của mình đối với họ. Cán bộ công đoàn phải thực 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 51-55.  
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hiện "bốn cùng" với công nhân. Công đoàn phải có biện 

pháp thiết thực để nâng cao trình độ văn hoá và kỹ thuật của 

công nhân, phải tuỳ khả năng cộng với cố gắng mà nâng cao 

dần đời sống vật chất của họ; phải chú ý bảo vệ sức khoẻ, 

bảo vệ an toàn lao động và tăng cường công tác vệ sinh. 

… 

 

Nói ngày 27-2-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2536, ngày 28-2-1961. 
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XÂY DỰNG NHỮNG CON NGƯỜI CỦA CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI1 

… 

Nhà nước ta ngày nay là của tất cả những người lao 

động. Vậy công nhân, nông dân, trí thức cách mạng cần 

nhận rõ rằng: Hiện nay, nhân dân lao động ta là những 

người làm chủ nước ta, chứ không phải là những người làm 

thuê cho giai cấp bóc lột như thời cũ nữa. Chúng ta có 

quyền và có đủ điều kiện để tự tay mình xây dựng đời sống 

tự do, hạnh phúc cho mình. Nhân dân lao động là những 

người chủ tập thể của tất cả những của cải vật chất và văn 

hoá, đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Bởi vậy mọi 

người đều phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng "mình vì mọi 

người, mọi người vì mình". 

Chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, 

vô kỷ luật và những tính xấu khác là kẻ địch nguy hiểm của 

chủ nghĩa xã hội. 

Đã là người chủ Nhà nước thì phải chăm lo việc nước 

như chăm lo việc nhà. Người công nhân phải yêu quý máy 

móc như yêu quý con mình, người nông dân phải yêu quý 

trâu bò của hợp tác xã như bạn thân của mình. Mọi người 

phải biết giữ gìn của công, phải chăm lo việc tập thể như 

chăm lo việc gia đình. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 65-72.  
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Đã là người chủ thì phải biết tự mình lo toan, gánh vác, 

không ỷ lại, không ngồi chờ. Mỗi người phải ra sức góp 

công, góp của để xây dựng nước nhà. Chớ nên "ăn cỗ đi 

trước, lội nước đi sau". Ai cũng phải là một chiến sĩ dũng 

cảm phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ 

trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục 

vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân. Phải thật sự tôn trọng 

quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt 

“quan cách mạng" ra lệnh ra oai. Phải nắm vững quan điểm 

giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi 

quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và 

phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách 

của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng; 

không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm 

tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo; phải thực 

sự cầu thị, không được chủ quan. Phải luôn luôn chăm lo 

đến đời sống của quần chúng. Phải "chí công vô tư" và có 

tinh thần "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". Đó là đạo 

đức của người cộng sản. 

Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự 

giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên. 

Chúng ta phải làm đúng lời dạy của Lênin vĩ đại: Giữ 

gìn sự thống nhất của Đảng như con ngươi của mắt. Phải hết 

lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối 

không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, 

tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật. Càng có công lao, 

càng phải khiêm tốn. Chớ vì có ít nhiều công lao mà sinh 

bệnh công thần, kèn cựa, địa vị. Phải nhớ rằng: Mọi thành 

công là do sức phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, 

không phải của một cá nhân anh hùng nào. Đối với Đảng, 

đối với nhân dân, chúng ta có một nghĩa vụ vẻ vang là: Suốt 
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đời làm người con trung thành của Đảng, người đầy tớ tận 

tụy của nhân dân. 

Trái lại, đối với kẻ địch, người cộng sản phải luôn luôn 

tỉnh táo, giữ vững lập trường, quyết không được vì hoàn cảnh 

hoà bình mà mất cảnh giác. Phải luôn luôn sẵn sàng đập tan 

mọi âm mưu độc ác của kẻ địch, bảo vệ những thành quả của 

cách mạng, bảo vệ lao động hoà bình của nhân dân. Muốn 

đánh thắng kẻ địch bên ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kẻ 

địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân. 

… 

Phải lấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản 

xuất và lãnh đạo sản xuất mà đo ý chí cách mạng của mình. 

Hãy kiên quyết chống bệnh nói suông, thói phô trương hình 

thức, lối làm việc không nhằm mục đích nâng cao sản xuất. 

Muốn phát triển sức sản xuất thì trước hết phải nâng cao 

năng suất lao động và muốn nâng cao năng suất lao động 

thì phải tổ chức lao động cho tốt. 

… 

Vấn đề có ý nghĩa quyết định là cán bộ và đảng viên 

hiểu rõ yêu cầu mới của cách mạng là phát triển sản xuất, 

hiểu rõ nâng cao năng suất lao động là nguồn của cải to lớn 

nhất. Do đó, cần phải thiết thực tổ chức bộ máy sản xuất 

mới, tích cực học tập quản lý kinh tế, cải tiến kỹ thuật. Ngày 

nay, Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo 

về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể 

lãnh đạo chung chung. Lại phải biết đoàn kết với những 

người ngoài Đảng, phải biết dựa vào quần chúng, phát huy 

sức sáng tạo của quần chúng lao động, học tập kinh nghiệm 

của quần chúng, phải tạo mọi điều kiện cho nhân dân lao 

động có thể nắm được những hiểu biết khoa học, kỹ thuật; 

ra sức đào tạo thật nhiều cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý cần 

thiết cho sản xuất phát triển. Chỉ có như thế, chúng ta mới 
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xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội. 

- Cần kiệm xây dựng nước nhà. 

Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải có tinh 

thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động. Phải cố gắng sản 

xuất. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, 

nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta, không có 

nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng 

xấu hổ. Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, 

kỹ sư, nếu làm trọn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau. 

Ai sợ khó, sợ khổ, muốn "ngồi mát ăn bát vàng", người đó 

mới là kém vì không phải là người xã hội chủ nghĩa. 

Mỗi người phải tự giác giữ vững kỷ luật lao động. 

Thanh niên càng phải xung phong hăng hái thực hiện 

khẩu hiệu: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên 

làm". 

Mỗi thứ của cải chúng ta làm ra phải tốn bao nhiêu mồ 

hôi và sức lao động. Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa 

xã hội bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống. 

Cho nên phải biết giữ gìn của công. Tham ô, lãng phí tài sản 

của Nhà nước, của tập thể, của nhân dân là hành động trộm 

cắp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ. Phải biết quý 

trọng sức người là vốn quý nhất của ta. Chúng ta cần hết 

lòng chăm sóc sức khoẻ và sử dụng thật hợp lý sức lao động 

của nhân dân ta. 

Cán bộ và đảng viên càng phải nâng cao tinh thần phụ 

trách, nêu gương “cần kiệm liêm chính", không xâm phạm 

một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân; phải 

chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh ra tham 

ô, lãng phí. Trong mọi công việc, phải tính toán cân nhắc 

cẩn thận. "Thì giờ là vàng bạc". Phải kiên quyết chống thói 

hội họp lu bù, mất thì giờ, hại sức khoẻ mà không kết quả 
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thiết thực. 

… 

Mỗi người lao động cần có tinh thần dám nghĩ dám làm, 

vươn lên hàng đầu, thành người lao động tiên tiến. Công nhân, 

nông dân ta và người lao động trí óc cần tin rằng chúng ta có 

đầy đủ sức mạnh, can đảm và thông minh để xây dựng cuộc đời 

mới của mình. 

Chỉ cần chúng ta có đầy đủ ý thức làm chủ, tinh thần tập 

thể, kỷ luật và ra sức học tập, nâng cao trình độ văn hoá, kỹ 

thuật, có tinh thần sáng tạo, tìm tòi cái mới, học tập cái mới, 

ủng hộ cái mới, thực hiện cái mới thì việc gì chúng ta cũng 

làm được. 

Cán bộ và đảng viên lại càng phải có tinh thần ấy, phải 

gạt bỏ những thái độ sai lầm như: thoả mãn với thành tích 

bước đầu, bảo thủ, tự mãn với những kinh nghiệm đã có, có 

ít nhiều tri thức thì kiêu căng, coi khinh quần chúng, hoài 

nghi những sáng kiến bình thường của quần chúng; lười 

biếng, không tích cực học tập cái mới, v.v.. 

Nhân dân lao động ta rất giàu kinh nghiệm và tính sáng 

tạo, đất nước ta có rất nhiều của cải. Với quyết tâm của ta, 

với sự giúp đỡ của các nước anh em, nhất định chúng ta 

hoàn toàn có thể làm cho nước ta giàu mạnh, dân ta sung 

sướng, theo kịp các nước anh em. 

… Tiến nhanh, tiến mạnh không phải là phiêu lưu, làm 

ẩu. Phải thiết thực đi từng bước, phải tiến vững chắc. Phải 

nắm vững quy luật phát triển của cách mạng, phải tính toán 

cẩn thận những điều kiện cụ thể, những biện pháp cụ thể. Kế 

hoạch phải chắc chắn, cân đối. Chớ đem chủ quan của mình 

thay cho điều kiện thực tế. Phải chống bệnh chủ quan, tác 

phong quan liêu, đại khái. Phải xây dựng tác phong điều 

tra, nghiên cứu trong mọi công tác cũng như trong khi định 
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ra mọi chính sách của Đảng và của Nhà nước. 

Các đồng chí, 

Những tư tưởng, tác phong mới mà Đảng ta yêu cầu mỗi 

cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người lao động cần phải bồi 

dưỡng cho mình, tóm lại là: 

- Ý thức làm chủ và tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, 

- Quan điểm “tất cả phục vụ sản xuất", 

- Ý thức cần kiệm xây dựng nước nhà, 

- Tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên 

chủ nghĩa xã hội.  

Trái lại, những tư tưởng, tác phong xấu cần chống lại là:  

- Chủ nghĩa cá nhân, 

- Quan liêu, mệnh lệnh, 

- Tham ô, lãng phí, 

- Bảo thủ, rụt rè. 

… 

 

Nói giữa tháng 3-1961. Báo 
Nhân dân, số 2563, ngày 27-
3-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC 

TỈNH TUYÊN QUANG1 

... 

Vấn đề dân tộc: Dưới chế độ thực dân và phong kiến, 

đồng bào rẻo cao sống rất cực khổ. Ngày nay, đồng bào rẻo 

cao được tự do bình đẳng, không bị áp bức bóc lột như 

trước kia. Nhưng đời sống vật chất và văn hoá chưa được 

nâng cao mấy. Đó là vì cán bộ lãnh đạo không chú ý đầy đủ 

đến đồng bào rẻo cao. Bác thay mặt Trung ương và Chính 

phủ giao cho cán bộ từ tỉnh đến xã phải ra sức giúp đỡ hơn 

nữa đồng bào rẻo cao về mọi mặt. 

Đồng bào tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, 

thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong một nhà. 

Về công tác lãnh đạo: Chế độ ta là chế độ dân chủ, 

nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa 

là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến 

huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là 

người đày tớ trung thành của nhân dân. Tất cả cán bộ đều 

phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân; đều phải hết sức 

quan tâm đến đời sống của nhân dân; đều phải theo đúng 

chính sách của Đảng và đi đúng đường lối quần chúng. 

Do đó mà lãnh đạo phải dân chủ, thiết thực, cụ thể và 

toàn diện. Phải tránh cách lãnh đạo đại khái, phiến diện, chung 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 78-85.  
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chung. Cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu mệnh lệnh, 

phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí, tham ô. 

… 

 

Nói ngày 21-3-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2563, ngày 27-3-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ III CỦA 

ĐOÀN THANH NIÊN LAO ĐỘNG VIỆT NAM1 

… 

Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm 

công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng 

một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, 

đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh 

thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân. 

Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích 

riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập 

thể. "Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra 

tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, 

kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v.. Nó là kẻ thù hung 

ác của đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã hội. 

- Thanh niên ta phải cố gắng học. Do hoàn cảnh trong xã 

hội cũ hạn chế mà số đông thanh niên công nông ta ít được 

học. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có 

học thức. Cần phải học văn hoá, chính trị, kỹ thuật. Cần 

phải học lý luận Mác - Lênin kết hợp với đấu tranh và công 

tác hàng ngày. Cần phải học kinh nghiệm tốt của các đoàn 

thanh niên bạn. Học đi đôi với hành. Lênin có nói: "Không 

học thì không thể trở thành người cộng sản". 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 88-92.  
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- Cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong 

trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu "Đâu Đảng 

cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm". 

… 

Sau đây là mấy điều cần phải chú ý: 

- Thanh niên có nhiều sáng kiến hay, gây những phong 

trào có ích và lúc đầu rất sôi nổi. Như thế là tốt. Nhưng 

phong trào cần phải liên tục và có nội dung thiết thực. 

Không nên chỉ có hình thức, càng không nên "đầu voi đuôi 

chuột". 

- Trong sản xuất, thanh niên đều hăng hái, nhưng chưa 

biết nắm chặt lấy chỉ tiêu kế hoạch mà phấn đấu để hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức. 

- Một số khá đông thanh niên chưa hiểu thấu rằng tất cả 

lao động có ích cho xã hội đều là vẻ vang, vì vậy họ chưa 

thiết tha yêu nghề, thường "đứng núi này, trông núi nọ". 

Nhiều thanh niên nông thôn chưa hiểu rằng nông nghiệp là 

cực kỳ quan trọng cho quốc kế dân sinh, vì vậy mà họ chưa 

thật thích thú với sản xuất nông nghiệp. Thanh niên ta cần 

phải hiểu rằng: Bất kỳ công việc gì, mà ra sức khắc phục 

khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đều là vẻ vang, đều là 

anh hùng. 

Vài ý kiến về lãnh đạo: 

- Cán bộ lãnh đạo cần phải chống bệnh quan liêu, chống 

cách lãnh đạo chung chung. Cần phải đi sâu đi sát, điều tra 

nghiên cứu. Cần phải khuyến khích, thu góp, bổ sung và 

phổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm 

tốt của quần chúng. 

Cần phải lãnh đạo toàn diện và cụ thể. 

- Trong thời kỳ kháng chiến, mặt trận chính của chúng ta 

là đánh giặc thực dân. Ngày nay, kinh tế là mặt trận chính 
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của chúng ta. Vì vậy, cán bộ lãnh đạo cần phải biết kinh tế, 

biết kỹ thuật. Chưa biết thì phải cố gắng học cho biết. 

- Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các 

lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một 

cách thiết thực. 

… 

 

Nói ngày 24-3-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2561, ngày 25-3-1961.  
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀOVÀ CÁN BỘ 

TỈNH HÀ GIANG1 

… 

Trước kia, bọn thực dân phong kiến nắm quyền làm chủ, 

chúng bắt đồng bào ta làm nô lệ. Ngày nay, chế độ ta là chế 

độ dân chủ, tức là tất cả đồng bào các dân tộc đều là người 

chủ nước nhà. Cán bộ từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, 

huyện và xã đều phải một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung 

của nhân dân, chứ không phải là "quan cách mạng". 

Nhân dân đã làm chủ, thì phải làm gì để xứng đáng là 

người chủ tốt? 

- Trước hết, tất cả các dân tộc, bất kỳ to hay là nhỏ, đều 

phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh 

em một nhà. 

- Hai là, đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực 

hành tiết kiệm để làm cho mọi người áo ấm cơm no… 

- Bảy là, đồng bào phải cố gắng xoá nạn mù chữ. Phải 

biết đọc biết viết thì làm ăn mới tiến bộ được. 

- Tám là, đời sống của đồng bào rẻo cao còn có nhiều 

khó khăn. Đồng bào các nơi khác, nhất là cán bộ từ khu đến 

huyện cần phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao nhiều hơn 

nữa. 

- Các đồng chí bộ đội, công an nhân dân và dân quân tự 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 93-96.  
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vệ giữ gìn tốt trật tự trị an. Đó là ưu điểm mà Bác thay mặt 

Đảng và Chính phủ khen ngợi các đồng chí. Nhưng các 

đồng chí chớ chủ quan khinh địch; mà phải luôn luôn nâng 

cao cảnh giác; luôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhân dân, dựa 

vào lực lượng nhân dân; luôn luôn có quyết tâm khắc phục 

khó khăn để làm trọn nhiệm vụ. Đồng thời phải học thêm 

chính trị, văn hoá và nghiệp vụ để tiến bộ mãi. 

… Từ nay cần phải: Củng cố tốt các chi bộ và chi đoàn, 

phát triển Đảng và Đoàn. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên phải 

đoàn kết chặt chẽ; phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, đặt 

lợi ích chung của nhân dân lên trên lợi ích riêng của mình; 

phải làm gương mẫu trong đoàn kết dân tộc, trong học tập và 

trong lao động sản xuất; phải chống quan liêu mệnh lệnh, lãng 

phí, tham ô. 

... 

 

Nói ngày 27-3-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2566, ngày 30-3-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀOVÀ CÁN BỘ 

TỈNH BẮC GIANG1 

… 

Tất cả nhân dân ta phải hiểu sâu sắc rằng: Nước nhà là 

nước nhà của nhân dân ta, nhân dân ta là người chủ nước 

nhà. Quyền làm chủ đó là do cách mạng thành công và 

kháng chiến thắng lợi đưa lại cho nhân dân ta. 

Đã làm chủ, thì mọi người, mọi dân tộc phải chung sức 

làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho đời sống của nhân 

dân được cải thiện không ngừng, làm cho con cháu ta ngày 

càng sung sướng. Muốn như thế, thì mọi người phải thực 

hiện khẩu hiệu “Cần kiệm xây dựng nước nhà”. Tức là mọi 

người phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

Cần và kiệm phải đi đôi với nhau. 

… 

Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của 

nhân dân Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ 

và đảng viên phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phải 

là người đày tớ hết sức trung thành của nhân dân. 

Về lãnh đạo, cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải 

đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện. Phải 

chống tư tưởng bảo thủ, chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, 

chống lãng phí tham ô. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 103-108.  
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Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên phải làm 

gương mẫu trong lao động sản xuất và trong học tập… 

 

Nói ngày 6-4-1961. Báo Nhân 
dân, số 2575, ngày 8-4-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT 

TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ II1 

… 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 

Thành công, thành công, đại thành công. 

... 

 

Nói ngày 25-4-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2593, ngày 26-4-1961. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 116-120.  
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM CỦA BAN 

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ III)1 

… 

- Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng 

đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân nói chung, 

của nông dân nói riêng. Muốn đạt mục đích đó thì nhất định 

phải củng cố và phát triển hợp tác xã cho thật tốt, phải nâng 

cao không ngừng thu nhập của xã viên. 

… 

- Cần phải ra sức củng cố chi bộ ở nông thôn. Chi bộ tốt 

thì ban quản trị mới tốt. Ban quản trị tốt thì xã viên mới 

đoàn kết và hăng hái sản xuất, hợp tác xã mới củng cố và 

phát triển tốt. 

… 

- Cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra đôn đốc, để 

kịp thời phát hiện và phổ biến những kinh nghiệm tốt, và 

kịp thời uốn nắn những nhược điểm, những khuyết điểm của 

hợp tác xã. 

- Trung ương đã nhất trí về đường lối, chính sách, chỉ 

tiêu, biện pháp... Chúng ta phải biến sự nhất trí ấy thành 

quyết tâm. Chúng ta phải truyền đạt sự nhất trí và quyết 

tâm của Trung ương đến tận mỗi cán bộ, mỗi xã viên, làm 

cho toàn Đảng, toàn dân biến Nghị quyết của Trung ương 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 163-165.  
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thành một cao trào thi đua tăng gia sản xuất và thực hành 

tiết kiệm để không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. 

… 

 

Nói ngày 22-7-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2708, ngày 20-8-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ XÃ 

ĐẠI NGHĨA (HÀ ĐÔNG)1 

... 
Trước sau như một, Đảng luôn luôn vì lợi ích của nhân 

dân nói chung và của nông dân nói riêng mà phấn đấu. 

Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. 

Vì lợi ích của nhân dân, Đảng đã lãnh đạo cách mạng thắng 

lợi, lãnh đạo kháng chiến và cải cách ruộng đất thành công. 

Nông dân đã có ruộng, đã làm chủ nông thôn. Là người chủ, 

bà con nông dân phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết 

kiệm. 

… 

Các chi bộ, cán bộ nói chung đều cố gắng. Nhưng có 

một số không theo kịp phong trào, vì các đồng chí ấy còn 

mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh, chưa thật một lòng một dạ 

phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân. 

… 

Về đời sống vật chất, phải làm sao cho ai nấy đều ăn no, 

mặc ấm, có nhà ở cao ráo, có đường sá sạch sẽ. Giữ gìn vệ 

sinh ở nông thôn là điều rất quan trọng. 

… 

Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Cách mạng 

thắng lợi. Đảng đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống 

ngoại xâm. Kháng chiến đã thành công. Đảng đã lãnh đạo 

nông dân làm cải cách ruộng đất. Nông dân đã có ruộng đất. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 207-224.  
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… 

Để hoàn thành kế hoạch đó, Đảng phải tăng cường sự 

lãnh đạo của mình. 

Các cơ quan nhà nước phải quan tâm hơn nữa đến nông 

nghiệp, phát huy nhiều hơn nữa tác dụng của ngành mình 

trong sản xuất nông nghiệp. 

Các cán bộ tỉnh, huyện phải đi sâu xuống các hợp tác xã, 

giúp đỡ các hợp tác xã tiến bộ. 

Nhưng cán bộ tỉnh, huyện không thể đi khắp được. Cho 

nên cái gốc trong việc lãnh đạo hợp tác xã vẫn là chi bộ 

Đảng ở cơ sở. Chi bộ phải tăng cường hơn nữa việc đoàn 

kết nông thôn và làm cho toàn thể xã viên, toàn thể nông 

dân phấn khởi, hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết 

kiệm, phát triển và củng cố hợp tác xã. Chi đoàn thanh niên 

lao động cần giúp chi bộ thi hành các chính sách của Đảng 

và Nhà nước. 

Phải nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh 

thần yêu nước, ý thức làm chủ của xã viên. Phải phát huy 

tác dụng của phụ nữ. 

Tất cả đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu trong công 

tác. Các chi uỷ, các ban chấp hành chi đoàn phải gồm những 

đảng viên, đoàn viên ưu tú, có tư tưởng tốt, công tác tích cực, 

kiên quyết chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ. 

Phải có kinh nghiệm sản xuất, phải học cho biết kỹ thuật 

nông nghiệp, phải lãnh đạo tốt các ban quản trị hợp tác xã và 

các đội sản xuất. 

Phải đi đúng đường lối quần chúng, biến những Nghị 

quyết của Đảng thành quyết tâm của quần chúng. Phải kiên 

quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh. 

… 
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Nói ngày 7-10-1961. Báo 
Nhân dân,  
số 2768, ngày 20-10-1961. 
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NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỘC 

VẬN ĐỘNG HỢP TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP, PHÁT 

TRIỂN SẢN XUẤT, KẾT HỢP HOÀN THÀNH CẢI 

CÁCH DÂN CHỦ Ở MIỀN NÚI1 

1. Phải tăng cường đoàn kết dân tộc. Đây là một công 

tác rất quan trọng, có nội dung mới và rộng hơn. Các dân 

tộc miền núi đoàn kết chặt chẽ, các dân tộc thiểu số đoàn kết 

với dân tộc đa số. Hiện nay một số tỉnh miền xuôi có hàng 

nghìn người lên miền ngược để mở mang xây dựng miền 

ngược. Cho nên phải làm sao giải thích cho đồng bào các 

dân tộc ở địa phương hiểu và đoàn kết tốt. Muốn làm tốt 

công tác này, cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên lao 

động phải gương mẫu. 

2. Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ 
miền núi. Cố nhiên cán bộ người Kinh phải giúp đỡ anh em 

cán bộ địa phương, nhưng phải làm sao cho cán bộ địa 

phương tiến bộ, để anh em tự quản lý lấy công việc ở địa 

phương, chứ không phải là bao biện làm thay. 

3. Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm cho đời sống 
đồng bào địa phương ngày càng khá hơn, cả về vật chất và tinh 

thần… 

4. Phải nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững trật 
tự trị an… 

Nói ngày 8-10-1961. Báo 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 225-226.  



 502 

Nhân dân,  
số 2757, ngày 9-10-1961. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

TỈNH NGHỆ AN1 

… Nói Đảng cũng rộng đấy. Nhưng trước hết là ai? Chi 

bộ. Hễ chi bộ tốt thì hợp tác xã tốt, chi bộ kém thì hợp tác 

xã kém. Đó là kinh nghiệm chung. 

Nói giáo dục chủ nghĩa xã hội thì rộng quá, mà phải nói 

giáo dục tinh thần làm chủ. Trước hết là chi bộ, rồi thứ hai 

là đoàn thanh niên. Chi bộ tốt, đoàn thanh niên tốt thì tự 

nhiên giáo dục xã viên tốt. Muốn chi bộ tốt, chi đoàn tốt, 

đảng uỷ, chi uỷ địa phương tốt thì Tỉnh uỷ phải tốt. 

… 

Hợp tác xã kém thế nào? Vì chi bộ kém. Mà chi bộ kém, 

truy nguyên là vì lãnh đạo của Tỉnh uỷ. Có phải thế không? 

Lúc kháng chiến chúng ta lấy cái gì để biết tỉnh, huyện, xã, 

các đảng uỷ lãnh đạo tốt? Lấy việc tham gia kháng chiến 

tốt, giết giặc nhiều hay ít, thắng hay bại. Có thể nói: Bây giờ 

chúng ta cũng đang kháng chiến. Trước là kháng chiến 

chống giặc Pháp, giặc Nhật; nay là chống thiên tai, chống 

nghèo đói, chống lạc hậu. Muốn chống thiên tai, về mặt 

kinh tế nói chung thì phải làm tốt thuỷ lợi để chống hạn, 

chống úng, tranh thủ được mùa, làm cho đời sống của nhân 

dân ngày càng tiến lên. Cho nên muốn biết Đảng địa 

phương của mình mạnh hay yếu, khá hay kém hãy nhìn vào 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 250-256.  
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sự lãnh đạo của cấp uỷ. Các cô, các chú có đồng ý thế 

không? Cố nhiên là cấp uỷ đảng từ xã đến huyện đều có 

trách nhiệm, nhưng trách nhiệm chính là đội tham mưu của 

tỉnh, là Tỉnh uỷ… 

Muốn chi bộ, chi đoàn tốt thì Tỉnh uỷ phải hết sức nắm 

vững và gương mẫu trong mọi việc. Bây giờ các cô, các chú 

phải xem lại những việc mà Tỉnh uỷ phụ trách, tức là về 

công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, mậu dịch, văn 

hoá, v.v.. Tất cả cái gì về quốc kế dân sinh ở Nghệ An là các 

cô, các chú phụ trách. Muốn như thế thì phải nắm vững 

nguyên tắc gì? 

Một là, nguyên tắc đoàn kết nội bộ. 

Hai là, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

Muốn làm tốt việc ấy, còn phải gì nữa? Phải dân chủ nội 

bộ. Muốn dân chủ nội bộ tốt thì cần gì nữa? Phải phê bình, 

tự phê bình. Cái này nó dính cái khác. 

Nếu các cô, các chú làm tốt việc ấy thì phải làm sao cho 

nhân dân họ biết, họ hiểu, họ thực hiện mình là người chủ 

của nước nhà, là người chủ của hợp tác xã. Mọi người dân 

đều phải hiểu như thế. 

Hiểu được cái đó rồi thì phải cần kiệm xây dựng nước 

nhà, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bộ đội là 

cần kiệm xây dựng quân đội. Ở các xí nghiệp là cần kiệm 

xây dựng xí nghiệp. Ở nông thôn là cần kiệm xây dựng hợp 

tác xã. Đấy là đường đi của nó. 

… 

 

Nói ngày 8-12-1961. In trong 
sách Bác Hồ với quê hương 
Nghệ Tĩnh, Ban Nghiên cứu 
lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, 
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1977, tr.78-87. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ 

TỈNH NGHỆ AN1 

… cần phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ 

đảng, trước hết là sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ. 

Các cấp bộ đảng, cần phải thấy hết khả năng của địa 

phương, nhận rõ trách nhiệm đối với đời sống nhân dân … 

Lãnh đạo cần phải đi vào cụ thể và thiết thực trong tổ 

chức và chỉ đạo thực hiện: 

- Có phương hướng sản xuất đúng cho từng vùng. Có 

biện pháp cụ thể cho từng ngành từng việc. Thường xuyên 

kiểm tra đôn đốc, tăng cường chỉ đạo kỹ thuật và chỉ đạo 

quản lý. Đi sâu vào thực tế, đi sát đến cơ sở, nắm chắc mọi 

tình hình. 

- Bồi dưỡng và phát huy tác dụng của điển hình, rút kinh 

nghiệm của điển hình mà chỉ đạo phong trào chung để tiến bộ 

đều. 

- Chống quan liêu mệnh lệnh. 

- Lãnh đạo cần phải chú trọng công tác tư tưởng, công 

tác xây dựng Đảng và củng cố chính quyền. Bồi dưỡng cán 

bộ cũ và đào tạo cán bộ mới. Phải giúp đỡ Đoàn Thanh niên 

Lao động củng cố và phát triển tốt. 

Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ, mở rộng tự phê bình và 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 257-262.  
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phê bình. Tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể và cá nhân 

phụ trách. Phải khiêm tốn học hỏi cán bộ, học hỏi quần 

chúng, học hỏi tỉnh bạn. Phải cố gắng học tập lý luận, văn 

hoá và kỹ thuật. 

… 

 

Nói ngày 9-12-1961. Tài liệu 
đánh máy có bút tích của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, lưu tại Cục 
Lưu trữ Văn phòng Trung ương 
Đảng. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀOVÀ CÁN BỘ XÃ 

NAM LIÊN (NGHỆ AN)1 

... Phải nêu cao tinh thần làm chủ: làm chủ xóm làng, 

làm chủ hợp tác xã, làm chủ đất nước. Trước kia ai làm 

chủ? Bây giờ ai làm chủ? Đúng! Nay dân đã là chủ. Nhưng 

phải cho ra người chủ, chứ không thể phất phơ được. Mọi 

người đều có trách nhiệm làm cho dân giàu nước mạnh, 

quốc phòng vững mạnh… 

Trong xã có lực lượng lãnh đạo, có lực lượng giúp lãnh 

đạo, phải làm gương mẫu cho đồng bào… Nếu đảng viên 

không gương mẫu thì không xứng đáng là đảng viên. Đoàn 

viên cũng thế. Đảng viên, đoàn viên phải giúp đỡ đồng bào 

tiến bộ. 

… 

 

Nói ngày 9-12-1961. In trong 
sách Bác Hồ với quê hương 
Nghệ Tĩnh, Ban Nghiên cứu 
lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, 
1977, tr.95-100. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 263-266.  



 509 

BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN 

NHÀ MÁY CƠ KHÍ VINH1 

… 

Cần phải thấy ưu điểm và khuyết điểm bây giờ như cái 

cân, khuyết điểm có khi còn nặng hơn. Ta phải làm cho nó 

thăng bằng, đi đến ưu điểm nặng hơn và cuối cùng, khuyết 

điểm bị xoá hết… 

 

Nói ngày 9-12-1961. In trong 
sách Bác Hồ với quê hương 
Nghệ Tĩnh, Ban Nghiên cứu 
lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, 
1977, tr. 112-114. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 267-268.  
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ VÀ HỌC SINH  

TRƯỜNG SƯ PHẠM MIỀN NÚI NGHỆ AN1 

… 

Hồi trước, bọn Tây và vua quan phong kiến làm cho các 

dân tộc thù ghét lẫn nhau, người Mường ghét người Kinh. 

Bây giờ các dân tộc đều là anh em cả. Dân tộc nào đông 

hơn, nhiều người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân 

tộc khác để đều tiến bộ như nhau, đều đoàn kết như anh em 

một nhà. 

… 

 

Nói ngày 9-12-1961. In trong 
sách Bác Hồ với quê hương 
Nghệ Tĩnh, Ban Nghiên cứu 
lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh, 
1977, tr. 115-118. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 269-270.  
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG CÁN BỘ, ĐẢNG 

VIÊN Ở NGHỆ AN HOẠT ĐỘNG LÂU NĂM1 

… 

Đảng ta là Đảng chỉ có một điều là phục vụ Tổ quốc, 

phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 

nghĩa. Ngoài ra, không còn có lợi ích nào khác. Trong thời 

kỳ cách mạng bí mật, thời kỳ kháng chiến, có nhiều đồng chí 

hy sinh cực kỳ anh dũng. Có đồng chí phải xa nhà xa cửa, xa 

vợ xa con, bị địch bắt, ít ra cũng bị tù đày, thường khi bị xử 

tử là khác. Có đồng chí theo đuổi cách mạng hoạt động từ 

đầu đến cuối, khi Đảng giao việc gì, bảo việc gì đều làm nấy, 

không kể sang hèn, địa vị cao thấp; không có việc gì khó 

Đảng giao mà không làm. Đó là những anh hùng. Có đồng 

chí từ năm 1930 đến nay vẫn cứ đeo đuổi cách mạng, không 

đòi hỏi gì cho gia đình và cho cá nhân cả. Đó là những người 

con ưu tú của Đảng, của cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân 

dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Lúc khổ sở, khó khăn 

thì đảng viên ta đi trước, khi sướng thì đảng viên ta hưởng 

sau. Các đồng chí ở đây có biết chữ Trung Quốc không? 

Chắc các đồng chí đều hiểu câu: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi 

ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”, chớ không phải: “Tiên thiên 

hạ chi lạc nhi lạc, hậu thiên hạ chi ưu nhi ưu”. Hiểu cả chứ? 

Cũng vì vậy, Đảng ta, mặc dù bị những cơn khủng bố ác 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 271-278.  
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liệt, có khi bị tan rã, nhưng Đảng vẫn ngày càng mạnh. Đảng 

là gì? Đảng là mỗi chúng ta. Đảng lớn lên là do mỗi chúng ta 

lớn lên. Hiện bây giờ Đảng ta đang ngày càng lớn lên, nếu 

chỉ có đồng chí già thôi, Đảng ta chỉ có từng này thôi, thì 

cách mạng, kháng chiến có làm được không? Vậy cần phải 

có đồng chí trẻ. Đảng ta quang minh chính đại. Đảng ta như 

thế, đảng viên cũng phải như thế. Đảng ta lớn như thế, ta phải 

hiểu. 

Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, 

dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già 

phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi ở 

đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ. 

Đó cũng là một tiêu chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa. 

Công việc ngày càng nhiều. Trước đây, Đảng ta tổ chức 

đánh Tây, đánh Nhật rất gian nan cực khổ. Nhưng so với 

trước, công việc bây giờ khó khăn hơn, to lớn hơn, phức tạp 

hơn. Bây giờ, Đảng ta phải làm nhiều chuyện: xây dựng nhà 

máy, xây dựng hợp tác xã; làm sao cho người nông dân, 

người công nhân ăn no, mặc ấm; làm sao cho nước càng 

ngày càng mạnh, dân càng ngày càng giàu. Ngày nay làm cả 

việc chống trời nữa. 

- Làm thuỷ lợi có phải chống trời không? 

- Diệt sâu có phải chống trời không? 

Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn 

đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu 

bé không có trường học, Đảng phải lo. Tôi lo chuyện này 

lắm: Các cháu mắt choẹt, da bủng. Tất cả mọi việc, Đảng 

phải lo. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 

sản, đấu tranh giành thống nhất nước nhà, Đảng phải lo. 

Ngay đến cả tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều phải 

lo. Nay tổ chức hợp tác xã, Đảng cũng phải lo sao cho tốt. 

Các đồng chí phải làm việc rất nhiều. Đảng ngày càng cần 
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nhiều cán bộ. Đảng viên bất kỳ làm gì cũng phải gương 

mẫu… Có nhiều chuyện trước không có, bây giờ phải làm, 

như xem thiên văn để biết gió bão, tin cho máy bay đi, báo 

cho thuyền đánh cá ngoài biển, v.v.. Những việc đó các 

đồng chí có làm được không? Không làm được. Vì phải học, 

mà học thì rất khó khăn, tinh vi, cần phải có lớp trẻ. Một cái 

máy tính, một giây đồng hồ làm được hàng ngàn phép toán, 

không phải cộng, trừ, nhân, chia thông thường. Ta phải học 

toán. Toán rất cao. Bà con thường nghe nói Liên Xô bắn tên 

lửa trúng đích và xa một vạn hai ngàn cây số. Xa lắm, không 

thấy đâu, phải có tính toán giỏi mới trúng đích. Những cái 

đó, bảo chúng mình làm, thì không làm được đâu. Hay như 

con tàu vũ trụ bay cao hơn 300 cây số, lại bay vòng quanh 

quả đất, đồng chí đầu bay một vòng rồi trở về; đồng chí thứ 

hai bay 17 vòng cũng trở về an toàn. Bây giờ bảo chúng 

mình bay, có bay được không? Lộn nhào được mấy vòng thì 

có gì trong ruột đều nôn ra hết. 

Vì vậy, Đảng nói: Cần cán bộ già, đồng thời rất cần 

nhiều cán bộ trẻ. Các đồng chí già đánh Tây. Đánh Tây là 

dọn đường. Nhưng không thể nạnh kẹ: Chúng tôi vác cuốc, 

vác cào làm đường, già rồi mà chưa được đi xe, các anh mới 

lớn lên đã được đi xe. Thế là nạnh người đi xe. Có đúng 

không? Sau này đến chủ nghĩa cộng sản, bọn trẻ còn đi xe 

sướng hơn nữa kia. Già có việc già, trẻ có việc trẻ. Tục ngữ 

có câu: “Măng mọc quá pheo”. Măng mọc sau, mà tốt hơn 

tre đấy. Không lẽ ta ngồi nói: “Măng, sao mày mọc quá 

tao?”. 

Công việc ngày càng nhiều, càng mới. Một mặt, Đảng 

phải đào tạo, dìu dắt đồng chí trẻ. Một mặt, đảng viên già 

phải cố gắng mà học. 

Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, 

việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi. Không 
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học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía 

sau. Chúng ta là đảng viên già, hiểu biết của chúng ta hồi 30 

tuổi so với sự hiểu biết của lớp trẻ bây giờ,… thì chúng 

mình dốt lắm. Tôi cũng dốt lắm. Một cháu bé bây giờ đã 

nghe nói đến vệ tinh, biết nghe rađiô. Tôi và các đồng chí 

hồi đó không biết. Trước đây, có đồng chí nào biết rađiô 

không? Tôi cũng chưa biết. Thế mà các cháu bé bây giờ đã 

biết. Nếu thế hệ già khôn hơn thế hệ trẻ thì không tốt. Thế 

hệ già thua thế hệ trẻ mới là tốt. Các cháu không hơn là bệt. 

Bệt là không tốt. Người ta thường nói: “Con hơn cha là nhà 

có phúc”. Ta hiểu như thế, nhưng không có tư tưởng thụt 

lùi, nạnh kẹ: Tao làm cách mạng già đời không được gì. Nó 

mới vào, mà Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Chủ nhiệm, 

v.v.. 

Bây giờ, tôi sang phần thứ hai. Đây là những điểm nhỏ, 

tôi gom góp, nói để các đồng chí rõ: 

- Có đồng chí nói thế này: Đưa lớp trẻ vào mới làm được 

việc. Nhưng thâm tâm lại mong muốn là con cháu của mình 

kia. 

Con cháu mình là ai? Con cháu mình là tất cả, là thanh 

niên Việt Nam. Chứ không phải như thời phong kiến: Cha 

làm quan, con là cậu ấm. Con mình xấu thì đề bạt sao được. 

Đảng là Đảng của giai cấp, của nhân dân, của thế giới, chứ 

không riêng cho con cháu mình. 

- Có đồng chí nói: Tôi làm cách mạng nhiều năm, sao 

nay cứ làm ở xã thôi? Lại có người nói: Sao Đảng lại không 

đề bạt tôi lên cao hơn nữa? 

Cái đó không đúng. Việc của dân, của nước việc gì có 

ích cho xã hội là làm. Đảng không thiên tư, thiên vị. Không 

biết các đồng chí có hiểu không? Làm Chủ tịch nước mệt 

lắm. Trăm việc đều phải lo. Trời mưa, trời nắng, gió bão, 

v.v, chưa ai lo, mình đã phải lo. Các cháu choẹt mắt, chưa ai 
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lo, mình đã phải lo. Trước người ta thường nói: “Thiên tử 

nhất nhật vạn cơ”. Thực ra thì “thiên tử” không có "cơ" gì 

đâu. Bây giờ làm Chủ tịch, không phải “thiên tử”, nhưng lại 

phải lo mọi việc. Có đồng chí tưởng là làm Chủ tịch, Bộ 

trưởng mới sướng. Đồng chí nào làm ở hợp tác xã, làm tốt 

là anh hùng. Bộ trưởng mà không làm tròn nhiệm vụ là tồi. 

Cho làm việc ở xã là hèn thì không đúng. Vì Đảng ta còn 

cần nhiều cán bộ làm hợp tác xã tốt. Hợp tác xã tốt là làm 

cho dân giàu, nước mạnh. 

Cũng có một số đồng chí hoạt động không tích cực, nói 

mình già, yếu, mệt, nhưng lại trách Đảng, trách nhân dân, 

trách phong trào sao lại không đưa mình lên. Cái đó không 

nên. Đó là mắc bệnh công thần. Mình mới làm nên một chút 

đã cho bằng trời rồi. Đảng không đưa mình lên thì mình tìm 

cách dìm đảng viên trẻ mới đề bạt lên. Đảng rất quý, rất 

trọng các đồng chí già, nhưng Đảng cũng rất cần nhiều cán 

bộ trẻ để làm những việc mà đảng viên già không làm được. 

Tôi cũng là một trong những đồng chí già. Tôi có lái được 

xe không? Không, phải nhờ đồng chí trẻ. Muốn học lái xe 

thì phải học các đồng chí trẻ. Chớ có nói: Sao mình không 

được đi, nó lại được đi xe. 

- Có đồng chí nói: Có những thành phần không tốt, khi 

trước nó phản cộng sản, nay nó được đề bạt; mình trung 

thành với cách mạng thì không được chú ý. 

Không đúng. Cố nhiên, một đôi lúc các ban tổ chức địa 

phương hay trung ương không cẩn thận. Đó là nhầm. Nhưng 

bất kỳ ai, có khả năng, đủ tiêu chuẩn, cần cho nhu cầu của 

cách mạng là phải dùng. Thí dụ: Giữa hai đứa con của người 

trong Đảng và người ngoài Đảng, con của đồng chí mình thì 

kém, dốt hơn, con của người ngoài Đảng thì thông minh, 

ngoan ngoãn hơn. Vậy thì ta nên đưa ai đi? Con của người 

ngoài Đảng hay con của người trong Đảng? Đảng ta là Đảng 
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của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, 

thiên vị. Đảng không lo riêng cho một đồng chí nào hết. 

Đảng lo việc cho cả nước. Đó là chính sách cán bộ. 

 

* 

*     * 

 

Khi cách mạng thành công, cả Đông Dương - bao gồm cả 

Việt, Miên, Lào - chỉ có trong ngoài 5.000 đảng viên. Bây giờ, 

riêng Nghệ An có 53.000 đảng viên, thế là hơn 10 lần. Nếu 

Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì 

đâu có như ngày nay. Kháng chiến bị hy sinh đi một số, nếu 

Đảng không biết huấn luyện, đào tạo, cất nhắc thì làm sao mà 

có như ngày nay. Chỉ có 5.000 đảng viên mà làm nổi cờ, nổi 

trống, cách mạng thành công. Bây giờ Nghệ An có 53.000 

đảng viên, lại có 5 vạn - vì đoàn viên thanh niên lao động 

Nghệ An còn ít - đoàn viên thanh niên lao động. Vậy là có 10 

vạn cán bộ cách mạng, mà không làm cho Nghệ An thành một 

tỉnh gương mẫu, không làm nổi cờ, nổi trống lên thì thế nào? 

Có xấu hổ không? Các đồng chí già nghĩ thế nào? Đồng chí 

trẻ nghĩ thế nào? Đồng bào Nghệ An nghĩ thế nào? 

Trước đây, tù đày, chết chóc, càng làm càng nguy hiểm 

mà vẫn làm. Bây giờ, làm cho mình ăn, mình mặc, càng làm 

càng no ấm mà không làm được à? 

Nói chung, các đồng chí vì không hiểu, nên có những tư 

tưởng phức tạp trên. Nhất là bệnh công thần, cho rằng không 

ai giỏi bằng ta, không ai làm bằng ta. Các đồng chí giúp nhau 

tiêu diệt tư tưởng ấy đi. Trước chưa hiểu, nay hiểu rồi thì phải 

sửa đổi. 

Đại đa số các đồng chí hiện nay đang tích cực hoạt động 

theo khả năng của mình, cần phải cố gắng tích cực hơn nữa. 

Những đồng chí được đề bạt vào các cấp cũng cần chú ý mà 
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học tập, đừng cho mình già rồi mà tiêu cực. Tôi đi thăm một 

nông trường ở Liên Xô, có 3 cụ: một cụ 140 tuổi, một cụ 

110 tuổi, một cụ 105 tuổi mà vẫn đang hoạt động trong 

nông trường. Tôi hỏi: Sao các cụ không nghỉ đi thôi? Các cụ 

nói: Chúng tôi không nghỉ, còn làm được gì thì làm. Cụ cao 

tuổi nhất mà còn nhảy múa giỏi, cưỡi ngựa giỏi, bắn giỏi. 

So với các cụ ấy thì chúng mình đây đang còn thanh niên 

cả. 

Nay chúng ta có hai nhiệm vụ: 

1. Bất kỳ Đảng giao cho việc gì, nhân dân giao cho việc 

gì, phải cố gắng làm tròn nhiệm vụ. 

2. Đào tạo thanh niên cho họ làm việc hơn mình, không 

nên nạnh kẹ. 

Mặt khác, thanh niên phải biết công lao các đồng chí già, 

phải thấy các đồng chí già đã trải qua phong ba bão táp, có 

kinh nghiệm, thanh niên phải học tập. Có số thanh niên 

tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay là trên trời rơi 

xuống, không biết sự gian nan, cực khổ cũ. Các đồng chí già 

phải kể lại cho họ nghe. Đó là một cách giáo dục thanh niên. 

Cố gắng mà dìu dắt thanh niên; không nên công thần, không 

nên tiêu cực. Đó là hai tư tưởng xấu. Một người cách mạng 

hoạt động và học tập cho đến phút cuối cùng, không bao giờ 

tiêu cực. Các đồng chí có tán thành không? 

- Có đồng chí xin biếu báo Học tập. Báo cũng là một 

ngành kinh tế. Nó làm công tác giáo dục, nhưng là kinh tế. 

Có phải nuôi người viết không? Có phải mua giấy, mua mực 

không? Một người mua không được thì 5, 7 người góp nhau 

lại mua. Nếu biếu thì biếu ai? ở đây có bao nhiêu người? 

Biếu người này, không biếu người kia thì không được, mà 

biếu cả 900 người thì nay mai không có báo Học tập nữa. 

Nó sập tiệm mà. 

- Còn vấn đề lo cho con cháu của các đồng chí. Cái đó là 
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đúng. Nhưng, nếu là con tôi - à, tôi không có con - mà nó 

không có khả năng, nó xấu cũng phải dẹp lại. Không phải hễ 

cứ bố là cán bộ thì con là “cậu ấm”. Bố có việc của bố, con 

có việc của con. Cố nhiên, con của những đồng chí đã mất 

đi, Đảng phải lo. Nhưng nếu bố mẹ nó đang còn, nó xấu, mà 

đòi hỏi đặc biệt chú ý, thì chú ý cái gì?  

- Về việc đề bạt vào các cấp lãnh đạo. Cấp nào là cấp 

lãnh đạo? Cấp nào là không lãnh đạo? Hợp tác xã có phải 

là lãnh đạo không? Đội lao động có phải là lãnh đạo 

không? Xã có lãnh đạo, huyện có lãnh đạo, tỉnh có lãnh 

đạo. Chỉ sợ mình không có chí khí, chỉ lo mình không có 

sức mà lãnh đạo. Nói Đảng cất nhắc là thế nào? Đảng là 

dân chủ, do dưới bầu lên. Các đồng chí trong chi bộ bầu, 

cấp trên chuẩn y. Cấp trên không có quyền bầu. 

Trong lãnh đạo cần có già, có trẻ. Công việc ngày càng 

mới. Càng về sau này, càng nhiều cái mới, càng ít cái cũ. 

Con người ta đẻ ra, ai cũng lớn lên, già đi, rồi chết. Chết rồi 

thì bảo người ta bầu làm sao được. Có người nay còn lãnh 

đạo đó, nhưng sau này tiến lên máy móc, nếu không biết kỹ 

thuật, có lãnh đạo được không? Nếu không biết, phải mời 

anh ra, cho người khác giỏi hơn vào làm... chớ không phải 

như ngày xưa mà tưởng rằng: "sống lâu lên lão làng". 

Cố nhiên, đối với các đồng chí già, đồng chí trẻ phải có 

những hành động tỏ rõ lòng tôn trọng của mình, như đi xem 

văn công đều phải mua vé cả; nhưng mời đồng chí già, 

nhiều tuổi ngồi trên hay nhường chỗ. Nhưng cũng không 

phải là "xuân thu lưỡng kỳ” để đồng chí già lên kiệu mà 

khiêng đi. Nếu làm như thế thì thật là vô lý. 

… 

 

Nói ngày 9-12-1961. In trong 
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sách  
Về vấn đề cán bộ, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1974, tr.101-
111. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI CÁN BỘ VÀ XÃ VIÊN HỢP 

TÁC XÃ VĨNH THÀNH (NGHỆ AN)1 

… 

- Muốn mọi việc tiến bộ lên, phải hiểu chính trị. Mình 

làm cho ai? Để làm gì?... Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa. 

Thế là không tốt… 

Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những 

người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công 

tác, học tập, đoàn kết.  

… Phải nhớ rằng: Đảng ta không phải Đảng làm quan. 

Đảng là ai? Tất cả các đảng viên, các chi bộ họp lại thành 

Đảng. Còn đoàn viên là cánh tay của Đảng, là sức xung 

phong của Đảng. Tất cả đảng viên, đoàn viên phải gương 

mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập. Chi bộ 

phải tăng cường hơn nữa việc đoàn kết nông thôn, làm cho 

toàn thể xã viên, toàn thể nông dân phấn khởi, hăng hái tăng 

gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển và củng cố hợp 

tác xã. Phải phát huy tác dụng của phụ nữ. Chi đoàn thanh 

niên lao động cần giúp chi bộ thi hành các chính sách của 

Đảng và Nhà nước. 

… 

Bác hỏi: Thành tích của các cô, các chú trên có đúng sự 

thật không? Bác không hỏi chú, Bác hỏi nhân dân kia. Có 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 279-284.  
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đúng sự thật không?  

… 

Bác cảm ơn các cụ, các cô, các chú và toàn thể đồng bào 

đã đón tiếp Bác và phái đoàn. Thế là mất nửa ngày sản xuất, 

kể cả việc dọn dẹp, sắm sanh này khác. Cũng mới dọn, mới 

sắm đấy thôi. Bây giờ chúc bà con về lao động bù lại. 

 

Nói ngày 10-12-1961. In 
trong sách Bác Hồ với quê 
hương Nghệ Tĩnh, Ban 
Nghiên cứu lịch sử Đảng 
Nghệ Tĩnh, 1977, tr.119-126. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI ĐỒNG BÀO VÀ CÁN BỘ 

TỈNH THANH HOÁ1  

… 

Về lãnh đạo, các cấp lãnh đạo của tỉnh ta trước hết là 

Tỉnh uỷ đoàn kết nhất trí, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp 

hành chỉ thị của cấp trên một cách nghiêm chỉnh, đó là 

những ưu điểm chính. Các đồng chí cần phải lãnh đạo cụ thể 

hơn nữa. Phải đi sâu, đi sát hơn nữa, đối với mọi việc phải 

có biện pháp cụ thể hơn nữa. Phải tuyệt đối tránh tư tưởng 

chủ quan thoả mãn, tránh tác phong quan liêu mệnh lệnh, 

phải khắc phục lề lối làm việc luộm thuộm. Phải hết sức chú 

trọng bồi dưỡng cán bộ cũ và dìu dắt những cán bộ trẻ tiến 

lên. 

… Cán bộ, đảng viên và đoàn viên cần phải thật sự xung 

phong gương mẫu tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, 

chống quan liêu mệnh lệnh, chống lãng phí, tham ô... Ra sức 

phát triển và củng cố tốt Đảng và Đoàn, đoàn kết toàn dân.  

… 

 

Nói ngày 11-12-1961. Tài liệu 
đánh máy có bút tích của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, lưu tại Cục 
Lưu trữ Văn phòng Trung ương 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 289-295.  
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Đảng. 
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BÀI NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ 

TỈNH THÁI BÌNH1 

… Trung ương giao trách nhiệm cho mỗi đồng chí đảng 

viên và đoàn viên phải nâng cao tinh thần cách mạng, phấn 

đấu vươn lên, phải chống tư tưởng bảo thủ và chủ quan, 

chống tác phong quan liêu và đại khái, phải cần kiệm liêm 

chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân; 

phải làm gương mẫu, làm đầu tàu cho đồng bào trong phong 

trào thi đua yêu nước tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, 

để xây dựng Tổ quốc giàu mạnh và nâng cao đời sống của 

nhân dân. Phải ra sức củng cố và phát triển tốt chi bộ và 

phân đoàn.  

… 

 

Nói vào cuối tháng 3-1962. Báo 
Nhân dân, số 2927, ngày 29-3-
1962. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 365-368.  
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CAO 

CẤP CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC1 

… 

Cần phải dứt khoát rằng số đông cán bộ và công nhân ta 

đều tận tụy và trong sạch. Cho nên chúng ta đã thu được 

những thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. 

Nhưng vẫn còn một số người không tốt, còn phạm sai 

lầm tham ô, lãng phí và còn mang nặng bệnh quan liêu, ảnh 

hưởng rất xấu đến công cuộc xây dựng kinh tế của nhân dân 

ta. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết chống lại những tệ hại 

ấy. 

… 

Chống tham ô - Tham ô là hành động xấu xa nhất của 

con người. Nhân dân lao động ta làm lụng đổ mồ hôi sôi 

nước mắt để góp phần xây dựng của công - của Nhà nước 

và của tập thể. Của công ấy là nền tảng vật chất của chế độ 

xã hội chủ nghĩa, là nguồn gốc chủ yếu để nâng cao đời 

sống của nhân dân ta. 

Tham ô là lấy trộm của công, chiếm của công làm của 

tư. Nó có hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, có hại đến 

công việc cải thiện đời sống của nhân dân, có hại đến đạo 

đức cách mạng. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 415-422.  
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Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô hoán lên và cả 

xóm, cả làng đuổi bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất 

trộm thì mọi người đều có trách nhiệm vạch mặt kẻ gian và 

đưa nó ra trước pháp luật vì mọi người đều có nghĩa vụ giữ 

gìn của công. 

Của công của Nhà nước và của tập thể là “bất khả xâm 

phạm", tham ô của công tức là xâm phạm đến lợi ích chung 

của nhân dân, tức là kẻ địch của nhân dân. Vì vậy, kiên 

quyết chống tham ô là trách nhiệm chung của toàn Đảng, 

toàn dân ta. 

Chống lãng phí - Lãng phí và tham ô tuy khác nhau ở chỗ 

lãng phí thì không trực tiếp ăn cắp, ăn trộm của công, nhưng 

kết quả tai hại đến tài sản của Nhà nước, của tập thể thì lãng 

phí cũng có tội. Thí dụ: Tên A tham ô 1.000 đồng, tên B lãng 

phí 1.000 đồng. Kết quả tai hại đến của công thì B cũng chẳng 

khác gì A. 

Lãng phí có nhiều hình thức: Hoặc vì lập kế hoạch 

không chu đáo, ví dụ làm một ngôi nhà không hợp thức, làm 

xong rồi phải phá đi làm lại. Hoặc vì tính toán không cẩn 

thận, điều động hàng trăm hàng nghìn người đến công 

trường, nhưng chưa có việc làm hay là người nhiều việc ít, 

phải để họ trở về. Hoặc vì xa xỉ, phô trương hình thức, nào 

liên hoan, nào "báo chí", nào kỷ niệm, sắm sửa lu bù, xài 

tiền như nước, v.v..  

Nói tóm lại, lãng phí là vì thiếu tinh thần trách nhiệm, 

không có ý thức quý trọng sức của, sức người của Nhà 

nước, của nhân dân. 

Chống quan liêu - Quan liêu là cán bộ phụ trách xa rời 

thực tế, không điều tra, nghiên cứu đến nơi đến chốn những 

công việc cần phải làm, việc gì cũng nắm không vững, chỉ 

đạo một cách đại khái, chung chung. Quan liêu là xa rời 

quần chúng, không đi sâu đi sát, không hiểu rõ lai lịch, tư 
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tưởng và công tác của cán bộ mình. Không lắng nghe ý kiến 

của quần chúng. Sợ phê bình và tự phê bình. Tác phong của 

những "ông quan liêu" là thiếu dân chủ, không giữ đúng 

nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách. 

 Vì vậy, bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí, 

tham ô. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng: Ở đâu có bệnh quan liêu 

thì ở đó chắc có tham ô, lãng phí; nơi nào bệnh quan liêu càng 

nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô. Cho nên, muốn 

triệt để chống tham ô, lãng phí thì phải kiên quyết chống 

nguồn gốc của nó là bệnh quan liêu. 

Tai hại do các tệ tham ô, lãng phí, quan liêu gây ra - Chế 

độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là rất tốt đẹp, mạnh mẽ, 

vững như một người khổng lồ có sức khoẻ dồi dào. Tệ tham 

ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như 

cái ung nhọt còn sót lại trên thân thể của người khổng lồ. 

Công khai và mạnh dạn gạt bỏ cho thật sạch những ung nhọt 

ấy thì thân thể càng mạnh khoẻ thêm. Cho nên, vạch những 

tệ hại nói trên để sửa chữa, chúng ta không sợ kẻ địch lợi 

dụng để phản tuyên truyền. 

… 

Tiền bạc, của cải đó là do nhân dân ta đóng góp, cũng có 

phần do nhân dân các nước anh em giúp đỡ. Để hao hụt vì 

tham ô, lãng phí là không biết thương tiếc mồ hôi nước mắt 

của nhân dân ta, không biết quý trọng sự giúp đỡ chí tình của 

nhân dân các nước anh em. Cho nên chúng ta, tất cả những 

cán bộ phụ trách của Đảng và Chính phủ, phải thật thà tự phê 

bình, nhận khuyết điểm và làm gương mẫu sửa chữa trong 

cuộc vận động này. 

Việc chống tham ô, lãng phí, quan liêu là rất cần thiết 

và phải làm thường xuyên. Nó có hai ý nghĩa quan trọng: 

- Nó làm cho mọi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua 
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tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước 

nhà, để nâng cao đời sống của nhân dân. 

- Nó giúp cho cán bộ và đảng viên ta giữ gìn phẩm chất 

cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, một lòng 

một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Do đó mà 

nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết thêm, lực lượng ta 

đã hùng mạnh, càng hùng mạnh thêm. 

… Lênin đã dạy: 

"Phải rành mạch và thật thà kế toán tiền bạc, tiết kiệm 

kinh tế, không lười biếng, không ăn trộm của công làm của 

tư, phải giữ cực kỳ nghiêm ngặt kỷ luật lao động. Trước 

mắt, đó là khẩu hiệu chủ yếu rất bức thiết..., là những điều 

kiện cần kíp và đầy đủ để làm cho chủ nghĩa xã hội thắng 

lợi triệt để... Phải chỉnh đốn kỷ luật trong hàng ngũ ta, loại 

trừ hết những kẻ lười biếng, lũ ăn bám, bọn trộm cắp của 

công... Phải dùng những biện pháp tiết kiệm nhất, phải nhổ 

tận gốc tất cả những hiện tượng lãng phí... Cần có những 

pháp luật để trừng trị tệ tham ô, lãng phí, và phải chấp hành 

những pháp luật ấy một cách nghiêm chỉnh...".  

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi thì nhân dân 

ta phải kiên quyết thực hiện lời dạy của Lênin. 

Trong cuộc vận động này, giáo dục là chính, làm cho 

những người đã phạm lỗi có dịp để thật thà “cải quá tư tân". 

Đồng thời phải có kỷ luật thích đáng đối với những kẻ 

ngoan cố, không chịu ăn năn sửa chữa; đồng thời khuyến 

khích những người tốt càng tận tuỵ và càng gương mẫu 

trong việc phục vụ nhân dân. Vì vậy, cần nắm vững phần 

xây dựng là nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản 

lý kinh tế tài chính, đồng thời kiên quyết chống tham ô, lãng 

phí, quan liêu. 

Tuy cuộc vận động phải đúng mức, không tràn lan, 

nhưng chúng ta phải phát động tư tưởng của quần chúng 
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làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan 

liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của 

quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi 

nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn 

nấp. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, với quyết tâm 

của cán bộ và sự hăng hái tham gia của quần chúng, cuộc 

vận động này nhất định sẽ có kết quả tốt. 

Đối với cuộc vận động này, nói chung cán bộ và công 

nhân đều nhất trí tán thành, ai cũng cho là cần, là tốt. Nhưng 

lúc thi hành thì chắc có một số người lo lắng, e sợ. E sợ vì 

trong ba chứng bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu, bản thân 

mình chắc có một bệnh, hoặc nặng hoặc nhẹ. Lo lắng vì 

không biết cấp trên sẽ xử trí thế nào? Anh em công nhân sẽ 

đối với mình thế nào? Lo lắng, e sợ vì mình sẽ ở vào cảnh 

"trên đe, dưới búa". 

Bi quan như vậy là không đúng. Mọi người phải dũng 

cảm tiến lên. Ai có sai lầm thì phải có nghị lực nói thật ra và 

có quyết tâm sửa chữa, để thành người tốt làm việc tốt. Vàng 

thật thì không sợ lửa, càng được đe và búa tôi luyện, thì vàng 

sẽ tốt thêm. 

Tôi nhắc lại: Trong cuộc vận động này, Đảng lấy giáo 

dục, bồi dưỡng làm chính. 

- Cũng có nơi lo lắng tập thể. Nhưng cơ quan hoặc nhà 

máy nào đó đã được thưởng huân chương, nay xét kỹ thì 

không xứng đáng. Phải chăng huân chương ấy sẽ bị thu lại? 

Không đâu. Nhưng cán bộ và công nhân từ nay phải thi 

đua lập nhiều thành tích để xứng đáng với vinh dự của Huân 

chương ấy. 

- Trong nhiều công việc lớn, trước khi làm rộng khắp, 

chúng ta phải làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Song những 

nơi có vinh dự được chọn làm thí điểm thì lúc đầu cũng lo 

ngại: Phải chăng chúng mình đã phạm sai lầm đặc biệt 
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nhiều, cho nên phải đưa ra phê phán trước? 

… 

Cuộc vận động này là một cuộc cách mạng nội bộ, một 

cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái 

mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư và kẻ địch là tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu. 

Chúng ta đã thấy rõ kẻ thù, Đảng đã định ra chiến lược, 

sách lược đúng đắn. Chúng ta phải đồng tâm nhất trí, mạnh 

bạo xung phong.  

Để giành lấy thắng lợi, chúng ta phải nắm vững chính 

sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, phải dựa vào 

lực lượng của quần chúng, phải lắng nghe ý kiến của quần 

chúng, phải thật sự mở rộng dân chủ. 

Nếu quần chúng nói mười điều mà chỉ có một vài điều 

xây dựng, như thế vẫn là quý báu và bổ ích. Uy tín của 

người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và 

phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, 

để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ 

giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình. 

… 

 

Nói ngày 24-7-1962. Tạp chí 
Học tập, số tháng 9-1962. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG 

ĐOÀN CƠ SỞ TOÀN MIỀN BẮC1 

… 

Đảng và Nhà nước ta dùng lực lượng của nhân dân để 

xây dựng cho nhân dân một đời sống ngày càng sung 

sướng… 

Cán bộ phải cố gắng học tập văn hoá, chính trị, nghiệp 

vụ. Kinh tế của ta ngày càng phát triển, hàng ngũ công nhân 

ngày càng thêm đông. Muốn làm tròn nhiệm vụ của mình 

thì cán bộ phải luôn luôn cố gắng học tập, cố gắng vươn lên 

để không ngừng tiến bộ. 

Phải chủ động xây dựng quan hệ đoàn kết và phối hợp 

giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức, và các ngành nghề, nhất 

là giữa công đoàn, giám đốc và Đoàn thanh niên. 

Phải chống tư tưởng chờ đợi, ỷ lại, và cục bộ. 

Phải có kế hoạch bồi dưỡng các anh hùng và chiến sĩ thi 

đua, để phát huy vai trò kiểu mẫu và tác dụng đầu tàu của 

họ. 

Phải tiếp tục đẩy mạnh cải tiến quản lý xí nghiệp, thực 

hiện tốt công nhân tham gia quản lý và cán bộ tham gia lao 

động. 

Đối với anh em lao động trí óc và cán bộ khoa học, kỹ 

thuật, công đoàn phải có kế hoạch giúp đỡ họ không ngừng 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 432-435.  
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tiến bộ, và thực hiện đoàn kết chặt chẽ giữa lao động trí óc 

và lao động chân tay. 

Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động. Phải 

thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân, viên chức. 

Công đoàn các cấp cần cải tiến lối làm việc, cần đi sát 

quần chúng, tăng cường đôn đốc kiểm tra, cần bớt giấy tờ 

từng đống và hội họp lu bù. Cán bộ cấp trên cần thường 

xuyên đi đến cơ sở để giúp đỡ họ một cách thiết thực hơn. 

… 

 

Nói ngày 13-8-1962. Báo 
Nhân dân,  
số 3064, ngày 14-8-1962. 



 533 

BÀI NÓI CHUYỆN VỚI NHÂN DÂN VÀ CÁN BỘ 

TỈNH PHÚ THỌ1 

… 

Đảng ta là Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, 

Đảng ta không có lợi ích gì khác. Vì vậy mà Đảng ta được 

dân tin, dân phục, dân yêu. Ngày nay, nhiệm vụ của Đảng ta 

là lãnh đạo quần chúng đánh thắng tình trạng nghèo nàn và 

lạc hậu, xây dựng đời sống ấm no sung sướng cho nhân dân. 

Như thế là xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trung ương yêu cầu mỗi một đảng viên và đoàn viên 

thanh niên phải xung phong gương mẫu trong mọi công 

việc. Các cấp uỷ phải đi sâu đi sát, nhất là các ngành kinh 

tế, phải lãnh đạo toàn diện. 

Để lãnh đạo tốt, các cấp uỷ phải thật đoàn kết, thật dân 

chủ, phải thực hành chế độ "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 

trách" và phê bình và tự phê bình để không ngừng tiến bộ. 

Hiện nay, tỉnh ta có tiến bộ về nhiều mặt. Nhưng phải cố 

gắng mãi để tiến bộ mãi. Quyết chớ tự mãn, chớ chủ quan. 

... 

 

Nói ngày 18-8-1962. Báo 
Nhân dân,  
số 3074, ngày 24-8-1962.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 442-448.  
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ  

VỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN1  

… 

- Phải thông suốt và thực hiện đúng chính sách của Đảng 

và Chính phủ, đồng thời phải giải thích cho mọi người hiểu 

thật thấu và làm cho đúng. 

- Phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu, 

mệnh lệnh, và gò ép nhân dân. Nhiệm vụ của chính quyền 

dân chủ là phục vụ nhân dân; tổ chức, giáo dục, động viên 

nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Chúng ta phải thật sự 

dân chủ với nhân dân, và chuyên chính với bọn phản cách 

mạng, bọn phá hoại lợi ích của nhân dân. 

- Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài 

Đảng. Cán bộ và đảng viên không được tự cao tự đại, cho 

mình là tài giỏi hơn mọi người; trái lại phải học hỏi điều hay 

điều tốt của mọi người. 

- Cán bộ làm công tác mặt trận phải tích cực và phải chủ 

động giúp cấp ủy đảng lãnh đạo công tác mặt trận; phổ biến 

và thực hiện chính sách của Đảng về mặt trận; làm việc phải 

kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác mặt trận. 

… 

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 452-455.  
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Thành công, thành công, đại thành công!  

 

Nói tháng 8-1962. Báo Nhân 
dân,  
số 3081, ngày 31-8-1962. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ MIỀN 

NÚI1 

Chính sách của Đảng và Chính phủ ta đối với miền núi 

là rất đúng đắn. Trong chính sách đó có hai điều quan trọng 

nhất, là: Đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống của đồng 

bào… 

Về lãnh đạo. Miền núi đất rộng người thưa, tình hình 

vùng này không giống tình hình vùng khác. Vì vậy, áp dụng 

chủ trương và chính sách phải thật sát với tình hình thực tế 

của mỗi nơi. Tuyệt đối chớ rập khuôn, chớ máy móc, chớ 

nóng vội. 

Phải ra sức củng cố tốt và phát triển tốt chi bộ đảng và chi 

đoàn thanh niên. Luôn luôn nâng cao giác ngộ xã hội chủ 

nghĩa và lập trường giai cấp của đảng viên và đoàn viên. Ra 

sức bồi dưỡng cán bộ địa phương, cán bộ phụ nữ và cán bộ xã 

về mọi mặt. 

Lãnh đạo phải có quyết tâm; phải đi đúng đường lối 

quần chúng, phải biến những nghị quyết của Đảng thành lực 

lượng của nhân dân. 

Mỗi ngành, mỗi bộ ở Trung ương cần phải nhận rõ phần 

trách nhiệm của mình đối với miền núi và chú trọng hơn 

nữa công tác ở miền núi. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 458-462.  
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… 

Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên 

là phải làm gương mẫu trong mọi công tác, làm cho miền 

núi tiến kịp miền xuôi, thực hiện chính sách đoàn kết dân 

tộc và không ngừng nâng cao đời sống của đồng bào miền 

núi. 

… 

 

Nói ngày 1-9-1962. Báo Nhân 
dân, số 3083, ngày 2-9-1962. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ III CỦA 

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM1 

… 

Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc 

bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu 

điểm. Vì khéo lợi dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày càng 

tiến bộ. Đối với báo chí cũng vậy. 

Phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc chắn, phụ trách, nói 

có sách mách có chứng. Phải phê bình với tinh thần thành 

khẩn, xây dựng, “trị bệnh cứu người". Chớ phê bình lung 

tung không chịu trách nhiệm. 

Những người (bất kỳ ở địa vị nào) và những cơ quan 

được phê bình phải có thái độ thật thà, khiêm tốn. Phê bình 

đúng, thì phải đăng báo nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa 

chữa. Nếu phê bình sai, thì đăng báo giải thích. Quyết 

không được "phớt" lời phê bình và “trù” người phê bình. 

Có một vài cán bộ và cơ quan, vì sợ phê bình mà chẳng 

những không giúp đỡ người viết báo lại còn có thái độ 

không tốt với họ, thậm chí đi kiện họ trước toà án. Những 

hành động như vậy cần phải chấm dứt. Mặt khác, các báo 

cũng cần khuyến khích quần chúng giúp ý kiến và phê bình 

báo mình để tiến bộ mãi. 

… 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 463-466.  
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Chớ tự ái, tự cho bài của mình là "tuyệt" rồi. Tự ái tức là 

tự phụ, mà tự phụ là kẻ địch dữ tợn nó ngăn chặn con đường 

tiến bộ của chúng ta. 

… 

Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, 

trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ 

vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo 

đức cách mạng, "cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và 

văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ 

trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực 

tế, đi sâu vào quần chúng lao động"… 

 

Nói ngày 8-9-1962. Báo Nhân 
dân, số 3089, ngày 9-9-1962. 
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BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ ĐOÀN 

THANH NIÊN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TOÀN MIỀN 

BẮC1 

… Bàn việc gì, quyết nghị điều gì cũng phải thiết thực 

và cụ thể. Không nên chỉ nói chung chung. 

Mỗi khi gặp khó khăn trong công tác, phải biết dựa vào 

đường lối, chính sách của Đảng, dựa vào sáng kiến và lực 

lượng của quần chúng, có quyết tâm cao, thì khó khăn gì 

cũng sẽ vượt được và mọi việc nhất định thành công. 

Thanh niên muốn cho các ngành xem trọng mình, trước 

hết tự mình phải làm việc cho tốt. Những anh hùng phi công 

vũ trụ Liên Xô như: các đồng chí Gagarin, Titốp, Nicôlaép, 

Papôvích, sở dĩ cả thế giới đều biết tên là vì họ đã hoàn 

thành thắng lợi nhiệm vụ cực kỳ khó khăn mà Đảng và nhân 

dân đã giao cho. 

Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng. 

Đạo đức cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm: 

- Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách 

mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp. 

- Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: 

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm", "gian 

khổ thì đi trước, hưởng thụ sau mọi người". 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 13, tr. 469-472.  
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- Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không 

khoe công, không tự phụ. 

... 

 

Nói ngày 22-9-1962. In trong 
sách Hồ Chí Minh về giáo 
dục thanh niên, Nxb. Thanh 
niên, Hà Nội, 1973, tr.177-
181. 
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ĐOÀN KẾT TIẾN LÊN GIÀNH THẮNG LỢI MỚI1  

... 

Cán bộ và đảng viên ta nói chung là tốt. Nhiều đồng chí 

đã luôn luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ 

chức và kỷ luật, giữ vững đạo đức cách mạng, sinh hoạt 

giản dị, tác phong dân chủ, rất xứng đáng với lòng tin cậy 

của Đảng và của nhân dân. 

Nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, số đảng viên ngày 

thêm đông, công việc ngày càng nhiều và phức tạp, cho nên 

không khỏi có một số cán bộ, đảng viên còn phạm những 

khuyết điểm, sai lầm cần phải nghiêm khắc phê bình và thật 

thà sửa chữa. 

Cá nhân chủ nghĩa: Ít nghĩ đến lợi ích chung của cách 

mạng, của nhân dân, mà thường lo cho lợi ích riêng của 

mình. Tham danh lợi, hay suy tị. Có chút thành tích thì tự 

cao, tự đại, kiêu ngạo, công thần, gây lủng củng trong nội 

bộ. Do cá nhân chủ nghĩa mà sinh ra các bệnh sau đây: 

Tự do chủ nghĩa: Không nghiên cứu nghiêm chỉnh và 

chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng, không 

tôn trọng pháp luật và thể lệ của Nhà nước. Tự cho mình là 

đúng, hành động theo ý riêng, phát biểu theo ý riêng, không 

báo cáo và xin chỉ thị cấp trên, xem thường tổ chức và kỷ 

luật. Tư tưởng bản vị, coi bộ phận hoặc địa phương mình 

phụ trách như là một giang sơn riêng, kém tinh thần hợp tác 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 26-30.  
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xã hội chủ nghĩa, rốt cuộc là hại cho cả việc chung và việc 

riêng. 

Quan liêu mệnh lệnh: Không đi sâu đi sát phong trào, 

không nắm được tình hình cụ thể của ngành hoặc của địa 

phương mình, không gần gũi quần chúng và học hỏi kinh 

nghiệm của quần chúng. Thích ngồi bàn giấy hơn là đi 

xuống cơ sở để hiểu đúng thực tế, kiểm tra việc thi hành 

chính sách, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thích dùng 

mệnh lệnh hành chính hơn là kiên nhẫn giáo dục quần 

chúng một cách có lý, có tình. Do đó mà đường lối, chính 

sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ có khi không thấu 

đến quần chúng hoặc bị thi hành lệch lạc, kết quả là đã hỏng 

công việc lại mất lòng người. 

Tham ô, lãng phí: Vì thiếu đạo đức cách mạng, thiếu 

tinh thần trách nhiệm mà đâm ra hư hỏng như ăn cắp của 

công, vung phí tiền bạc và vật liệu của Nhà nước và của tập 

thể, làm hại đến việc phát triển kinh tế và văn hoá để nâng 

cao đời sống của nhân dân. 

Lười biếng: Không chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng 

cao trình độ của mình về chính trị, văn hoá và nghiệp vụ. 

Do ít hiểu biết về tình hình trong nước và ngoài nước, ít 

nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho nên gặp 

thuận lợi thì dễ lạc quan tếu, gặp khó khăn thì dễ dao động, 

bi quan, lập trường cách mạng không vững vàng, thiếu tinh 

thần độc lập suy nghĩ và chủ động sáng tạo. Do đó mà gặp 

nhiều khó khăn trong công việc, tác dụng lãnh đạo bị hạn 

chế. 

Trên đây là tóm tắt mấy khuyết điểm chính mà toàn 

Đảng ta, từ cấp lãnh đạo đến cơ sở, cần kiên quyết khắc 

phục. 

Không ai hoàn toàn tránh khỏi sai lầm, quyết tâm sửa 

chữa sẽ thành người tốt. 
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... 

 

Báo Nhân dân, số 3235, ngày 3-
2-1963. 
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BÀI NÓI VỚI NHÂN DÂN, CÁN BỘ, BỘ ĐỘI TỈNH 

VĨNH PHÚC1 

... 

Muốn làm tốt mọi công việc thì phải lãnh đạo tốt từ tỉnh 

uỷ đến chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những 

nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của Đảng thành quyết 

tâm của nhân dân. Phải đi đúng đường lối của quần chúng. 

Phải đi sâu vào cơ sở, đi sát hợp tác xã. Phải tuyên truyền, 

giáo dục cho mọi người thấm nhuần ý thức trách nhiệm, tinh 

thần làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây 

dựng nước nhà. Cán bộ lãnh đạo phải thật sự cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công vô tư... 

 

Nói ngày 2-3-1963. Báo Nhân 
dân, số 3265, ngày 5-3-1963. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 38-41.  



 546 

BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ QUYẾT 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NÂNG 

CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, TĂNG CƯỜNG 

QUẢN LÝ KINH TẾ TÀI CHÍNH, CẢI TIẾN KỸ 

THUẬT, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN 

LIÊU”1 

… 

- Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi, đê tiện nhất 

trong xã hội. Tham ô là trộm cắp của công, chiếm của công 

làm của tư. Nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà; 

hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân; hại đến 

đạo đức cách mạng của người cán bộ và công nhân. 

- Lãng phí tuy khác với tham ô ở chỗ người gây ra lãng 

phí không trực tiếp trộm cắp của công làm của riêng. Nhưng 

kết quả thì làm tổn hại rất nghiêm trọng cho Nhà nước, cho 

nhân dân. Lãng phí có nhiều nguyên nhân. Hoặc vì lập kế 

hoạch không chu đáo. Hoặc vì trong khi thực hiện kế hoạch 

tính toán không cẩn thận. Hoặc vì bệnh hình thức, xa xỉ, phô 

trương. Hoặc vì thiếu tinh thần bảo vệ của công. Nói tóm lại 

là vì thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu ý thức quý trọng sức 

của, sức người của Nhà nước và của nhân dân. 

- Quan liêu là người cán bộ phụ trách nhưng xa rời thực 

tế, xa rời quần chúng. Đối với công việc thì không điều tra 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 138-142.  
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nghiên cứu kỹ lưỡng. Chỉ đạo thì đại khái, chung chung. 

Không lắng nghe ý kiến của quần chúng, tác phong không 

dân chủ. Sợ phê bình và tự phê bình. Không giữ đúng 

nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách... Vì vậy, 

ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng phí. 

… 

 

Nói ngày 27-7-1963. Báo 
Nhân dân,  
số 3416, ngày 4-8-1963. 
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KINH NGHIỆM "BA XÂY, BA CHỐNG"1 

… 

Bất kỳ việc gì bước đầu cũng khó khăn. Phải biết gỡ 

cái nút khó chính thì những khó khăn khác sẽ được giải 

quyết dễ dàng hơn… 

- Các cán bộ phụ trách phải xung phong gương mẫu, 

thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình anh em khác. 

Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng và quyết tâm sửa 

chữa sai lầm. Phải thật sự mở rộng dân chủ. Như thế thì 

quần chúng sẽ cởi mở, tinh thần đoàn kết và ý thức làm chủ 

của quần chúng sẽ được nâng cao. Cán bộ và quần chúng 

mọi người đều phấn khởi và đồng tâm hiệp lực để sửa chữa 

khuyết điểm, phát huy ưu điểm… 

 

CHIẾN SĨ  

Báo Nhân dân, số 3427, ngày 
15-8-1963. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 150-152.  
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ TUYÊN GIÁO MIỀN NÚI1 

… 

Công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực. Tuyên 

truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm 

gì? Tuyên truyền cách thế nào? Đó là những vấn đề các 

chú phải tự hỏi, tự trả lời. Chứ không phải chờ trên gửi tài 

liệu xuống, rồi theo một, hai, ba, bốn mà làm... Tuyên 

truyền huấn luyện phải xuất phát từ chỗ nào? Xuất phát từ 

nhiệt tình cách mạng, tình thương yêu chân thành đồng 

bào các dân tộc, từ tinh thần hết lòng phục vụ đồng bào 

các dân tộc. Có như thế, mới tìm ra cái đúng cái hay mà 

làm. Chứ không phải Trung ương bảo làm, tỉnh bảo làm, 

thì tôi làm. Tuyên truyền cũng thế, huấn luyện cũng thế. 

Phải làm sao dễ hiểu, nói sao để người ta hiểu được, hiểu 

để làm. Vì thế nên tuyên truyền phải thiết thực. Không phải 

tuyên truyền để mà tuyên truyền, huấn luyện để mà huấn 

luyện. 

… Tuyên truyền huấn luyện không nên nói trên trời dưới 

đất, nào là khách quan, chủ quan, nào là tích cực, tiêu cực, 

không đâu vào đâu cả. 

Các chú so sánh hai kinh nghiệm đó, mà tuyên truyền 

huấn luyện. Một bên nói “hay” mà không hiểu, một bên nói 

dễ hiểu, thiết thực, người ta hiểu được và làm được. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 158-169.  
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… 

Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: 

Một mặt là làm sao mưu lợi ích cho đồng bào. Một mặt nữa 

là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào… Mỗi người 

phải nhận lấy phần trách nhiệm của mình, mà không nên nói 

lãnh đạo chung chung. Trung ương cũng lãnh đạo, Tỉnh uỷ 

cũng lãnh đạo… 

Muốn làm được tốt những việc trên thì cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, bộ đội, công an vũ trang phải gương mẫu. 

Trước hết là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, phải tránh 

thói công thần. Trong các đồng chí cũ, có một số đồng chí 

cũ công thần rất nặng. Có bệnh công thần thì không chịu 

lắng nghe ý kiến quần chúng, không chăm lo đời sống của 

nhân dân. Công lao của một người dù to thế nào, so với 

công lao của nhân dân, so với công lao của bộ đội, v.v. thì 

cũng nhỏ bé như hạt bụi, chẳng thấm vào đâu. Đã mắc phải 

bệnh công thần, thì không tiến bộ mà thoái bộ, sinh ra quan 

liêu, bảo thủ, tự cao tự đại. Cũng phải khắc phục những tư 

tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc. Người dân 

tộc lớn dễ mắc bệnh kiêu ngạo. Cán bộ địa phương, nhân 

dân địa phương lại dễ cho mình là dân tộc bé nhỏ, tự ti, cái 

gì cũng cho là mình không làm được, rồi không cố gắng. Đó 

là những điểm phải tránh. Từng cán bộ, từng đảng viên, 

đoàn viên, bộ đội, công an vũ trang, đều phải chú ý điểm 

này. Phải củng cố vững chắc, phát triển tốt Đảng và đoàn 

thanh niên. Muốn củng cố phát triển tốt Đảng, Đoàn, trước 

hết nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ từ tỉnh, huyện đến xã. Nếu 

người ý kiến này, kẻ ý kiến khác, trống đánh xuôi, kèn thổi 

ngược, chẳng những hại đến nội bộ mà còn hại đến nhân 

dân nữa. Những nơi làm được tốt như 20 hợp tác xã được 

nêu ở trên, là do chi bộ đảng, chi đoàn tốt, đoàn kết tốt. Cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thiết thực, 

miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà 
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không làm thì vô ích. Đó là một tật xấu. Trong kháng chiến, 

nếu có cán bộ chỉ huy du kích miệng hô "tiến lên" mà bản 

thân mình lại thụt lùi, thì các chú thấy thế nào? Làm sao mà 

anh em tiến lên được. 

Bây giờ đây cũng thế. Bây giờ mình cũng phải đánh 

thắng giặc nghèo khổ lạc hậu; chống lụt, chống hạn, cũng 

đều là đánh giặc, cũng khó khăn gian khổ. Cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên phải miệng nói tay làm, phải xung phong 

gương mẫu. 

Nước ta có nhiều dân tộc, đấy là điểm tốt. Mỗi dân tộc 

có một tiếng nói riêng, có khi hai dân tộc một tiếng nói. Cán 

bộ đi làm việc chỗ nào, phải học tiếng ở đấy. Thí dụ: Các 

chú đi tuyên truyền ở nơi đồng bào Mèo, mà phải có một 

người phiên dịch thì không ăn thua. Bởi vì người phiên dịch 

ấy chưa chắc đã phiên dịch hết ý của chú, có khi phiên dịch 

lại sai đi nữa là khác. Cứ làm như thế cũng không gây được 

tình cảm thân thiết giữa cán bộ với quần chúng. Bác cho 

rằng học tiếng của các dân tộc không khó lắm đâu. Học làm 

thơ, làm ca mới khó, chứ học tiếng dân tộc để nói chuyện 

cho đồng bào hiểu, để hoà mình với đồng bào thì không khó 

đâu. Điểm đó các cô, các chú vẫn còn kém. 

Trên kia Bác nói là cán bộ các ngành trung ương phải 

nhận trách nhiệm ở Hội nghị này, phải có kế hoạch giúp đỡ 

thiết thực đồng bào miền núi. Bây giờ Bác nói thêm. Bộ đội, 

công an, công nhân trong nông trường, lâm trường, công 

trường, xí nghiệp, cán bộ thương nghiệp, y tế, các giáo viên 

và tất cả cán bộ các ngành phải thấy rằng mỗi người đều phải 

là người tuyên truyền chính sách của Đảng, của Nhà nước. 

Và mỗi người cần phải là người tuyên truyền cách cải tiến 

đời sống của đồng bào như thế nào. Muốn như vậy, các cơ 

quan nhà nước, các cấp uỷ đảng phải nhận rõ trách nhiệm của 

mình, phải có tinh thần phụ trách, phải lãnh đạo, theo dõi, 
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kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ cán bộ. Cái đó đến bây giờ nhiều 

nơi làm kém. Các đồng chí lãnh đạo các ngành, các tỉnh, các 

huyện còn có thiếu sót về mặt này. Bác nhắc lại là các cơ 

quan trung ương phải có kế hoạch đẩy mạnh phong trào 

miền núi lên, về kinh tế cũng như về văn hoá, tất cả các mặt. 

Tóm tắt lại là: Ra sức giúp đỡ đồng bào phát triển những 

việc có lợi ích cho đời sống vật chất và văn hoá của các dân 

tộc. Ra sức làm cho tốt, cho khéo để xoá bỏ những cái có 

hại như hủ tục, mê tín dị đoan, thiếu vệ sinh, tảo hôn, v.v.. 

Tuyên truyền không cần phải nói tràng giang đại hải. Mà 

nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, chắc chắn làm 

được, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng 

được. Cố nhiên không phải làm một ngày, một buổi mà phải 

làm từng bước, làm bước nào chắc chắn bước ấy. Bây giờ 

đang có ba cuộc vận động lớn. Công việc tuyên truyền, 

huấn luyện, văn hoá, giáo dục của các cô, các chú phải kết 

hợp chặt chẽ với ba cuộc vận động đó. Công việc của các 

cô, các chú không phải đơn giản. Nhưng Bác nhắc lại là nếu 

xuất phát từ nhiệt tình cách mạng, thương yêu đồng bào thì 

nhất định sẽ làm tốt. Đồng bào các dân tộc rất thật thà và rất 

tốt. Nếu nói đúng thì đồng bào nghe, đồng bào làm và làm 

được. 

… 

 

Nói ngày 31-8-1963. Báo 
Nhân dân,  
số 3453, ngày 11-9-1963. 
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ BẮC1 

… 

Đoàn kết nhất trí: Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt 

của thành công. Đảng ta là một Đảng cách mạng theo chủ 

nghĩa Mác - Lênin. Tất cả cán bộ và đảng viên phải đặt 

quyền lợi của Đảng, của giai cấp và của nhân dân lên trên 

hết, cao hơn hết. 

Đảng ta là một Đảng lãnh đạo. Tất cả cán bộ và đảng 

viên dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng 

đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ của Đảng 

giao cho. Ví dụ: Trong cái đồng hồ có nhiều máy móc khác 

nhau, nhưng tất cả các bộ phận đều phải ăn khớp với nhau, 

thì đồng hồ mới chạy tốt.  

Muốn thật sự đoàn kết thì phải có dân chủ thật sự trong 

Đảng. Phải thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và thật thà 

tự phê bình để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu 

điểm, để cùng nhau tiến bộ. Làm cách mạng thì có đúng, có 

sai. Cố nhiên đúng phải là chính, sai là phụ. Có sai thì chúng 

ta giúp nhau kiên quyết sửa chữa và cùng nhau hăng hái tiến 

lên. 

Giữa đảng viên và cán bộ với nhau, phải kiên quyết bỏ 

hết thành kiến. Thành kiến là một thói xấu, có hại. Do thành 

kiến mà sinh ra dè dặt với nhau, đối phó với nhau, kèn cựa 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 185-188.  
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lẫn nhau. Nó làm cho trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nó 

làm cho công tác bị tê liệt, hư hỏng. 

Ngày nay, hai tỉnh mới nhập thành một. Đảng viên và 

cán bộ hai tỉnh cũ phải tuyệt đối tránh địa phương chủ 

nghĩa. Không nên nghĩ rằng tỉnh này bị nhập vào tỉnh kia. 

Sự thật là hai tỉnh sáp nhập với nhau thành một tỉnh lớn của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đó là một sự mở rộng 

tốt đẹp. Sáp nhập tổ chức là về hình thức. Cần phải nhất trí 

về tư tưởng, về hành động, về tình cảm. Đồng thời, do nhận 

thức nhất trí về tình hình và nhiệm vụ, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm trước Đảng và trước nhân dân mà tăng cường 

đoàn kết nhất trí - đó là điều chính. 

Phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, 

óc địa vị. Nó đẻ ra nhiều cái xấu như xích mích, kèn cựa 

giữa cán bộ và giữa đảng viên, không ai phục ai, không giúp 

đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ với nhau. Bệnh cá nhân 

còn dẫn đến tệ bảo thủ, quan liêu, tham ô, lãng phí, sợ khó, 

sợ khổ, thấy khó khăn thì đâm ra tiêu cực, bi quan. 

… 

 

Nói ngày 17-10-1963. Báo 
Nhân dân, số 3491, ngày 19-
10-1963. 
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NHỮNG CHI BỘ TỐT VÀ CHI BỘ CHƯA TỐT1 

NHỮNG CHI BỘ TỐT 

Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ 

tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi 

công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém 

thì công việc không trôi chảy… 

Có kết quả tốt đẹp đó là do chi bộ tốt, chi đoàn tốt; do 

cán bộ, đảng viên và đoàn viên đều làm gương mẫu tốt, lôi 

cuốn đồng bào cả làng làm theo. 

NHỮNG CHI BỘ CHƯA TỐT 

… 

Vì cán bộ và đảng viên không nêu gương mẫu tốt, mà lại 

nêu gương xấu, cho nên trong thôn đã sinh ra nhiều lãng 

phí, tham ô… 

Có tình trạng như thế là vì nhiều đồng chí cán bộ và 

đảng viên còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tự tư tự lợi và 

chủ nghĩa địa phương, chỉ thấy lợi ích riêng mà không thấy 

lợi ích chung của Nhà nước. 

Phải nhận một cách dứt khoát rằng nhân dân ta rất tốt… 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 193-195.  
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Cán bộ, đảng viên và đoàn viên xung phong gương mẫu tốt, 

thì nhất định nhân dân sẽ hăng hái làm theo. 

… 

 

T.L. 

Báo Nhân dân, số 3503, ngày 31-
10-1963. 
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CHI BỘ TỐT VÀ CHI BỘ KÉM1 

CHI BỘ TỐT 

… 

Có kết quả đó là do nội bộ đoàn kết chặt chẽ. Nghiên 

cứu kỹ lưỡng và luôn luôn cố gắng thực hiện những nghị 

quyết của Trung ương và của Đại hội Đảng toàn tỉnh. Trong 

mọi công việc, đảng viên đều xung phong gương mẫu, thực 

hiện khẩu hiệu "đảng viên đi trước, làng nước đi sau". Do 

đó mà đảng viên và cán bộ được nhân dân tin cậy và được 

hợp tác xã bầu làm lao động tiên tiến. 

… 

CHI BỘ KÉM 

Chi bộ kém là vì đảng viên và cán bộ không một lòng 

một dạ phục vụ nhân dân; không lãnh đạo nhân dân tăng gia 

sản xuất, thực hành tiết kiệm. Một số đảng viên và cán bộ 

còn mang nặng những thói xấu như tham ô, ích kỷ... họ đã 

không làm kiểu mẫu tốt, mà lại nêu gương xấu. 

… 

T.L. 

Báo Nhân dân, số 3523, ngày 20-

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 204-206.  
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11-1963. 
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BÀI NÓI TẠI PHIÊN HỌP CUỐI NĂM CỦA HỘI 

ĐỒNG CHÍNH PHỦ1 

… 

Một điều rất quan trọng nữa là các đồng chí bộ trưởng, 

thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về 

mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: cần 

kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn tác phong gian 

khổ phấn đấu, phải không ngừng nâng cao chí khí cách 

mạng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 

Bắc… 

Nhân dân ta rất tốt. Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết 

lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất 

định làm được. 

… 

 

Nói ngày 26-12-1963. Bản 
gốc lưu tại Trung tâm Lưu trữ 
quốc gia I.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 222-223.  
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MỪNG ĐẢNG TA 34 TUỔI1 

… 

Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là 

do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi 

trong Điều lệ của Đảng do Đại hội lần thứ III của Đảng đã 

định ra, tức là:  

1. Tích cực phấn đấu để thực hiện mọi nghị quyết và chỉ 

thị của Đảng, tham gia sinh hoạt đảng đều đặn, luôn luôn 

tìm cách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng giao cho. 

2. Giữ gìn và củng cố sự đoàn kết thống nhất của Đảng. 

3. Phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng. Gương 

mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của các 

đoàn thể cách mạng của quần chúng mà mình tham gia. 

4. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, 

chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp 

vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và 

năng lực công tác của mình. 

5. Hết lòng hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Đặt 

lợi ích của Đảng và lợi ích của nhân dân lên trên lợi ích cá 

nhân. 

6. Luôn luôn thắt chặt quan hệ với quần chúng, học tập 

quần chúng, tìm hiểu, lắng nghe nguyện vọng và ý kiến của 

quần chúng để phản ánh cho Đảng và kịp thời giải quyết một 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 242-243.  
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cách thích đáng. Ra sức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác 

- Lênin và đường lối, chính sách của Đảng trong quần chúng, 

tổ chức quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách và 

nghị quyết của Đảng; phát triển ảnh hưởng của Đảng trong 

quần chúng. 

7. Gương mẫu trong lao động sản xuất, trong công tác, 

trong việc chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ, 

trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và của tập thể; thực 

hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống lãng phí, tham ô. 

8. Thực hành tự phê và phê bình; kiên quyết đấu tranh 

với mọi tư tưởng và hành động ở trong Đảng và ngoài Đảng 

có hại đến lợi ích chung của Đảng, của cách mạng. 

9. Tuyệt đối trung thành và thật thà với Đảng, không 

giấu giếm, xuyên tạc sự thật và cũng không dung túng cho 

ai giấu giếm, xuyên tạc sự thật với Đảng. 

10. Giữ gìn bí mật của Đảng, của Nhà nước và luôn luôn 

cảnh giác với âm mưu phá hoại của kẻ địch. 

Từ nay, mỗi một chi bộ cần phải luôn luôn lấy 10 điều 

đó mà giáo dục đảng viên; mỗi một đảng viên cần phải luôn 

luôn ghi nhớ lấy 10 điều đó mà tự kiểm điểm. Phải như thế 

mới xứng đáng là một chi bộ tốt, một đảng viên tốt của 

Đảng ta - một Đảng cách mạng vĩ đại. 

 

T.L. 

Báo Nhân dân, số 3598, ngày 3-2-
1964. 
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BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT1 

… 

Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp lâu dài và gian 

khổ, song nhất định thắng lợi. Mọi người chúng ta, bất kỳ 

ai, làm việc gì, ở cương vị nào, đều phải là những chiến sĩ 

dũng cảm của sự nghiệp vẻ vang ấy. 

Cán bộ của Đảng, của Nhà nước và của các đoàn thể 

nhân dân, đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động cần 

phải xung phong gương mẫu trong sản xuất và công tác, hết 

lòng hết sức phục vụ nhân dân, luôn luôn trau dồi đạo đức 

cách mạng, cần kiệm liêm chính. 

… 

 

Báo cáo ngày 27-3-1964. Báo 
Nhân dân, số 3651, ngày 28-3-
1964. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 271-286.  
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC 

KIỂM TRA CỦA ĐẢNG1 

… 

Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. 

Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán 

bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách 

của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp uỷ đảng phải tăng 

cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy 

và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với 

Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. 

Do đó mà góp phần vào việc củng cố đảng về tư tưởng, về 

tổ chức. 

Trong hai năm qua, nói chung các cấp uỷ đảng đã chú ý 

lãnh đạo công tác kiểm tra và chấn chỉnh uỷ ban kiểm tra. 

Tuy vậy, hiện nay còn có một số cấp uỷ đảng coi nhẹ và 

không chú ý lãnh đạo công tác kiểm tra. Thậm chí có uỷ 

viên tỉnh và huyện cho công tác kiểm tra là "vạch lá tìm 

sâu", làm giảm thành tích của địa phương mình, v.v.. Đó là 

thành kiến sai lầm, cần phải sửa chữa. 

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng thấy rõ hơn trách nhiệm 

của mình, đã cố gắng trong việc giúp các cấp uỷ giữ gìn kỷ 

luật của Đảng và đóng góp vào công tác xây dựng Đảng. Đó 

là những ưu điểm của các cán bộ kiểm tra. Nhưng vẫn còn 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 362-364.  
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những nhược điểm cần phải khắc phục. Thí dụ: 

- Công tác kiểm tra còn bị động và nặng về giải quyết 

những vụ vi phạm kỷ luật trước mắt, chưa chủ động về việc 

giải quyết toàn diện vấn đề giữ gìn kỷ luật và chấp hành 

Điều lệ của Đảng, để nâng cao ý thức của đảng viên và cán 

bộ một cách căn bản và lâu dài.  

- Việc xử lý kỷ luật, xét thư khiếu nại làm còn chậm 

chạp. Kiểm tra đảng viên phạm sai lầm còn chưa chủ động. 

Việc hướng dẫn vận dụng phương châm kỷ luật chưa được 

chặt chẽ, để cho kỷ luật đảng có chỗ bị buông lỏng, vì vậy 

mà thiếu tác dụng giáo dục và ngăn ngừa đảng viên khỏi 

phạm kỷ luật. 

 

* 

*      * 

 

Nói chung, tuyệt đại đa số đảng viên và cán bộ ta giữ gìn 

tốt kỷ luật của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, 

chính sách của Đảng. Chính vì vậy mà Đảng ta đoàn kết và 

lãnh đạo được toàn dân, giành được nhiều thắng lợi trong 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong 

sự nghiệp đấu tranh để thực hiện hoà bình thống nhất nước 

nhà. 

Nhưng cũng còn một số cán bộ và đảng viên phạm kỷ 

luật. Đó là do cá nhân chủ nghĩa làm họ mù quáng. Đảng 

phải giáo dục họ, giúp đỡ họ sửa chữa để xứng đáng là 

người đảng viên. 

Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp uỷ đảng phải luôn 

luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo 

đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của 

Đảng. 

Các uỷ ban kiểm tra phải góp phần xứng đáng vào công 
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tác đó. Muốn làm được như vậy, các uỷ ban và cán bộ kiểm 

tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của 

Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, 

phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. 

Đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật 

thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc 

chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không 

thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được 

công tác kiểm tra. 

… 

 

Nói ngày 29-7-1964. Báo 
Nhân dân,  
số 3774, ngày 30-7-1964. 
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH 

NHÀ NƯỚC NĂM 19651 

… 

- Đặt ra kế hoạch thật tốt, thật sát là rất cần, nhưng đó 

chỉ là bước đầu. Kế hoạch 10 phần thì biện pháp cụ thể phải 

20 phần, chỉ đạo thực hiện sát sao phải 30 phần. Có như thế 

mới chắc chắn hoàn thành tốt kế hoạch. 

Khi đặt kế hoạch phải nhìn xa. Có nhìn xa mới quyết 

định đúng đắn thời kỳ nào phải làm công việc gì là chính. 

Phải thấy rộng. Có thấy rộng mới sắp đặt các ngành hoạt 

động một cách cân đối. Khi đi vào thực hiện thì mỗi ngành, 

mỗi nghề phải rất tỉ mỉ, chu đáo, thật sát với mỗi cơ sở. Đó 

là "một bộ ba" để hoàn thành tốt kế hoạch. 

Để hoàn thành tốt kế hoạch, điều quan trọng bậc nhất là 

bồi dưỡng tư tưởng, chính trị cho cán bộ và quần chúng. 

Phải làm cho mỗi người thấm nhuần tinh thần làm chủ tập 

thể, ý chí cần kiệm xây dựng nước nhà.  

… 

Một điều rất cần thiết nữa là phải củng cố tốt và phát 

triển tốt chi bộ và chi đoàn thanh niên lao động. Hiện nay 

chúng ta có hơn nửa triệu đảng viên và gần một triệu đoàn 

viên. Đó là một lực lượng rất to lớn. Chi bộ lãnh đạo tốt, 

đảng viên và đoàn viên đều xung phong gương mẫu trong 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 461-463.  
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công tác, thì kế hoạch nhất định sẽ hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức. 

Mấy năm qua, kinh nghiệm còn ít, chúng ta phải học tập, 

mò mẫm, cho nên tuy thành tích không ít, nhưng khuyết 

điểm cũng nhiều. 

Bây giờ chúng ta lịch duyệt đã khá nhiều, chúng ta phải 

tổng kết những kinh nghiệm đã có, phải có một sự chuyển 

biến mạnh mẽ, phải cố gắng làm việc cho tốt hơn. 

… 

 

Nói ngày 19-1-1965. Báo 
Nhân dân,  
số 3947, ngày 20-1-1965. 
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG CHỈNH HUẤN  

DO TRUNG ƯƠNG TRIỆU TẬP1 

... Mỗi người chúng ta đều phải biết đặt lợi ích của dân 

tộc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân, phải biết quên 

mình cho nghĩa lớn. Muốn giữ gìn sự trong sáng chủ nghĩa 

Mác - Lênin thì trước hết tự mình phải trong sáng. Muốn 

đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng 

thắng lợi chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải chiến thắng kẻ 

thù bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân. 

… 

Nhưng trong hàng chục vạn cán bộ và đảng viên xứng 

đáng, còn lẫn vào một số người thấp kém về tinh thần và 

đạo đức cách mạng. Họ còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân 

trong mình. 

Đứng trong hàng ngũ chiến đấu của Đảng mà họ không 

có dũng khí cách mạng, ít lo nghĩ về trách nhiệm của mình, 

không quyết tâm vươn lên phía trước. Họ hững hờ như 

những người không có lý tưởng, đến đâu hay đó, qua tháng 

qua ngày. Đối với công việc của cách mạng, không có thái 

độ người làm chủ tập thể, dám nghĩ dám làm, mà thường bị 

động ngồi chờ. 

Số người ấy không hiểu sức mạnh của Đảng chính là ở 

sự tập trung thống nhất, ở kỷ luật sắt của Đảng. Họ ít gắn bó 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 466-470.  
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với tổ chức, không tin ở lực lượng và trí tuệ của tập thể. Họ 

sống và làm việc một cách riêng rẽ, không đoàn kết và hợp 

tác với người khác. Hễ có đôi chút hiểu biết, đôi chút thành 

công thì tự cao tự đại, vênh vang kiêu ngạo, tự cho mình tài 

giỏi hơn người. Ở cương vị phụ trách thì tự cho mình có 

quyền hơn hết thảy, định đoạt mọi việc; ở ngành nào, địa 

phương nào thì coi đó như một giang sơn riêng, không biết 

đến lợi ích toàn cục. Họ coi thường những quyết định của tổ 

chức, họ là những "ông quan liêu", chỉ thích dùng mệnh 

lệnh đối với đồng chí và nhân dân. 

Đảng ta là một Đảng phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của Tổ 

quốc, của nhân dân, của giai cấp vô sản, chứ không vì lợi 

ích nào khác. Nhưng số người đó coi Đảng như một cái cầu 

thang để thăng quan phát tài. Họ không quan tâm đến đời 

sống của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng 

mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ hôi 

nước mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô trương, lãng 

phí. Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa hưởng lạc, từ đó 

mà đi đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi. 

Tất cả những lỗi lầm nói trên đều là con đẻ của chủ 

nghĩa cá nhân. 

Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm mà mỗi người 

chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng và kiên quyết tiêu 

diệt. 

… 

Để tăng năng suất lao động và tăng sức chiến đấu bảo vệ 

Tổ quốc, chúng ta chẳng những phải nâng cao không ngừng 

trình độ hiểu biết của mình về mọi mặt, mà trước hết phải 

biết luôn luôn giữ vững và nâng cao đạo đức cách mạng của 

giai cấp vô sản. Cuộc chỉnh huấn lần này là một cơ hội tốt 

để tất cả chúng ta thật thà phê bình và tự phê bình, xem xét 

lại mình một cách nghiêm chỉnh, thấy rõ những sai lầm để 
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sửa chữa, thấy rõ ưu điểm để phát huy thêm. Muốn vậy, mỗi 

người phải thật sự tự giác tự nguyện. Nhất là các đồng chí 

lãnh đạo ở các cấp, các ngành cần phải gương mẫu trong 

việc tự phê bình và phê bình. Tất cả các đồng chí đều phải 

đem hết lòng đoàn kết, thương yêu đồng chí và giúp nhau 

tiến bộ. Những đảng viên nào có khuyết điểm, nếu thật thà tự 

phê bình, có quyết tâm sửa chữa, vứt bỏ cái ba lô cá nhân chủ 

nghĩa đi, thì sẽ trở nên đảng viên xứng đáng. Đảng ta là một 

bà mẹ rất nghiêm ngặt mà cũng rất hiền từ. Chúng ta phải 

làm sao cho sau cuộc chỉnh huấn này, mỗi đồng chí càng 

nhận rõ trách nhiệm của mình, càng thêm tin tưởng, phấn 

khởi và hăng hái tiến lên; sự đoàn kết nhất trí trong Đảng 

càng thêm vững chắc, bảo đảm cho Đảng ta càng trong sạch, 

càng mạnh mẽ, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của 

chúng ta càng giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa,… 

 

In trong sách Hồ Chí Minh: 
Về đạo đức cách mạng, Nxb. 
Sự thật, Hà Nội, 1976, tr.131-
137. 
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI THI ĐUA "NĂNG SUẤT CAO, 

CHẤT LƯỢNG TỐT, TIẾT KIỆM NHIỀU" TOÀN 

MIỀN BẮC1 

… 

Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có 

hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo 

đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập 

thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp phải 20 phần và 

quyết tâm 30 phần. 

Tất cả các ngành, các địa phương phải hăng hái thi đua 

hoàn thành thắng lợi kế hoạch… 

 

Nói ngày 12-2-1965. Báo 
Nhân dân,  
số 3970, ngày 14-2-1965. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 484-485.  
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BÀI NÓI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ ĐẠI ĐỘI 1, TIỂU 

ĐOÀN 1 ĐOÀN TAM ĐẢO BỘ ĐỘI PHÒNG KHÔNG 

- KHÔNG QUÂN1 

… Phải có tinh thần lập công tập thể. Ai cũng muốn lập 

công, khi máy bay địch đến ai cũng bắn. Khi máy bay rơi ai 

cũng bảo mình bắn, lúc bắn không rơi lại đổ lỗi cho nhau. 

Đó là điều không nên làm. Công là công chung. Tranh công 

đổ lỗi là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa đơn vị. 

4. Các chú phải hết sức chú ý vấn đề dân chủ và kỷ luật. 

Kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ luật. Bác thấy có 

nơi còn có hiện tượng cán bộ cáu kỉnh với chiến sĩ, như vậy 

không tốt. Có gì cứ bình tĩnh bảo nhau, bàn với nhau. Càng 

cáu càng khó nghe. Muốn dân chủ tốt, kỷ luật cao, cán bộ 

phải gương mẫu phê bình và tự phê bình. Ví dụ: Bác và các 

chú khai hội với nhau, Bác tự phê bình trước thì các chú 

mới dám phê bình. Các chú có khuyết điểm, Bác phê bình 

lại. Mục đích phê bình và tự phê bình là để học cái hay, 

tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau. 

Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ 

đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội. Ta làm cách mạng 

thắng lợi, kháng chiến thành công, đánh Mỹ giỏi chính là do 

ta đoàn kết chặt chẽ. Một ngón tay thì yếu, nhưng năm ngón 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 572-575.  
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tay nắm lại thành quả đấm thì rất mạnh. 

... 

 

Nói ngày 19-7-1965. Tài liệu 
lưu tại Bộ Tư lệnh Phòng 
không - Không quân. 
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LỜI PHÁT BIỂU TRONG PHIÊN HỌP BẾ MẠC HỘI 

NGHỊ LẦN THỨ 12 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG 

ƯƠNG ĐẢNG1 

… 

Cần phải tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và đề 

cao kỷ luật của Đảng và Nhà nước. Cần giáo dục cho cán 

bộ, đảng viên nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật trong việc 

chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước… 

Vừa qua có hiện tượng: Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã ra 

lệnh, nhưng cấp dưới không thi hành mà cũng không có kỷ 

luật. Có cán bộ, đảng viên lợi dụng quyền thế của Đảng và 

Nhà nước làm những việc trái với chính sách và pháp luật, 

xâm phạm đến lợi ích vật chất và quyền tự do dân chủ của 

nhân dân, nhưng cũng chưa bị xử phạt kịp thời... Như vậy là 

kỷ luật chưa nghiêm.  

Chúng ta cần phải chú ý hơn nữa đến việc giáo dục ý 

thức tổ chức, kỷ luật trong Đảng và phải thực hiện đúng 

chính sách khen thưởng và kỷ luật của Đảng và Nhà nước. 

… Ở những nơi có nhiều đảng viên già và đảng viên lâu 

năm như tỉnh Nghệ An, nghe nói có những đảng viên già vì 

có tư tưởng bảo thủ, gia trưởng, cho nên đã cản trở bước 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 692-698.  
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tiến bộ của những đảng viên mới, đảng viên trẻ. Cần phải 

giúp đỡ những đồng chí ấy phát huy ưu điểm và sửa chữa 

bệnh bảo thủ, công thần. 

… 

 

Phát biểu chiều 27-12-1965. Tài 
liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng. 
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BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CUỘC VẬN 

ĐỘNG XÂY DỰNG CHI BỘ, ĐẢNG BỘ "BỐN TỐT" 

Ở KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI1 

… Bác nêu kinh nghiệm là đến nơi nào thấy đời sống 

của nhân dân được nâng cao, làng xóm sạch sẽ, đường sá 

đẹp đẽ, giếng nước sạch, đủ ăn, nhân dân đoàn kết, hăng hái 

sản xuất, học văn hoá khá, bán lương thực đầy đủ và nhanh 

cho Nhà nước, trồng cây tốt, mọi hủ tục giảm dần... thì ở nơi 

đó công tác đảng khá, chi bộ vững mạnh. Còn ngược lại, thì 

công tác của đảng bộ, của chi bộ chưa tốt.  

... Muốn xây dựng Đảng tốt, thì phải có đảng bộ tốt, chi 

bộ tốt. Muốn có đảng bộ tốt, chi bộ tốt, phải có đảng viên 

tốt. Các đảng viên phải luôn luôn ghi nhớ mười nhiệm vụ 

đảng viên. Ở các nơi khai hội, ở nơi làm việc của đảng viên, 

cần phải viết bản mười nhiệm vụ của đảng viên để đảng 

viên hằng ngày nhớ nhiệm vụ của mình. Bác cũng đã tóm 

tắt sáu tiêu chuẩn đảng viên để các đại biểu dễ nhớ và dễ 

phổ biến. Những tiêu chuẩn tóm tắt đó là: 

- Đảng viên phải kiên quyết và suốt đời đấu tranh cho 

Đảng. 

- Luôn luôn bồi dưỡng tư tưởng vô sản của mình, không 

để mắc sai lầm, tích cực sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. 

- Luôn luôn để lợi ích của Đảng lên trên lợi ích của cá 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 748-750.  
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nhân... 

- Tuyệt đối chấp hành nghị quyết, kỷ luật của Đảng. 

- Mật thiết liên hệ với quần chúng. 

- Cố gắng học tập về mọi mặt để không ngừng nâng cao 

trình độ của mình, thật thà tự phê bình và phê bình. 

Đảng viên cần liên hệ mật thiết với quần chúng, nêu cao 

tinh thần chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, gương mẫu 

trong mọi công tác, trong đời sống. 

… 

 

Nói ngày 18-12-1964. Trích 
bài tường thuật trên Báo 
Nhân dân, số 3915, ngày 19-
12-1964. 
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BÀI NÓI TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CAO CẤP NGHIÊN 

CỨU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN 

CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG1 

... Các cô, các chú, tất cả đảng viên phải hiểu: Nhân dân 

ta rất ngoan cường, rất tin vào Đảng, nhân dân ta đưa tính 

mệnh và tài sản gửi cho Đảng. Vì vậy, mỗi một đảng viên, 

mỗi một chi bộ, mỗi một cơ quan phải có trách nhiệm, phải 

bảo vệ chu đáo tính mệnh và tài sản của đồng bào. Vì có 

một số nơi cán bộ chủ quan, để đồng bào bị chết chóc, tài 

sản bị mất mát, như thế là có tội với đồng bào. Đồng bào hy 

sinh tính mệnh, tài sản, Bác rất đau lòng. Không phải ta 

không có kinh nghiệm, ta có rất nhiều kinh nghiệm, kinh 

nghiệm tốt cũng có, kinh nghiệm không tốt cũng có, mà các 

địa phương không biết rút kinh nghiệm, không biết học 

nhau. Từ đây về sau, chúng ta phải rất chú ý. 

3. Những nơi có lệnh phân tán, phải tích cực phân tán 

những xí nghiệp và kho tàng. Các thành phố, thị xã, thị trấn 

phải sơ tán người già, trẻ em và những cơ quan không trực 

tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu đi nơi khác để tránh 

máy bay địch bắn phá. Làm việc đó, phải có kế hoạch, phải 

khẩn trương nhưng chớ lụp chụp. Việc sơ tán này chưa được 

tốt lắm, có chỗ lụp chụp quá. Khi không thấy máy bay đến, 

lại về hết cả. Có nông trường lúa thóc nhiều, có lệnh sơ tán, 

người phụ trách không sơ tán nói là chưa được lệnh của 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 13-25.  
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ngành dọc. Một đồng chí Trung ương đi qua bảo phải sơ tán 

ngay đi, vừa sơ tán hôm trước, hôm sau Mỹ ném bom trúng 

vào kho thóc đã sơ tán. Khi sơ tán xong người ta đến thanh 

toán tiền công, người phụ trách bảo: chúng tôi không nhờ các 

ông sơ tán, ai nhờ thì đến bảo họ thanh toán cho. Như thế là 

sai hết sức! 

4. Trong việc sơ tán có nhiều vấn đề, nhất là thành phố. 

Nhiều gia đình bố mẹ lương ít, con đông, nghe nói chỗ đắt 

mỗi cháu sơ tán góp 20 đồng, nơi rẻ cũng 15 đồng. Lương 

bình quân của công nhân, số đông cán bộ khoảng 50 đồng, 

60 đồng, có nhà 5,6 cháu. Vì vậy trong việc sơ tán, phải 

thiết thực giúp đồng bào giải quyết khó khăn. 

Những gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có 

con là chiến sĩ đi xa, cần phải giúp đỡ. Các đoàn thể như 

thanh niên, phụ nữ phải phụ trách việc này. Chính phủ phải 

góp phần vào việc này, trực tiếp có kế hoạch là thanh niên, 

phụ nữ. 

Nếu chỗ tổ chức sơ tán được tốt, người phụ trách tốt, 

trường học phụ trách tốt, chi bộ địa phương phụ trách tốt thì 

làm việc này được tốt. Nếu trường học phụ trách không tốt, 

không có sáng kiến, hay địa phương, chi bộ không chú ý thì 

việc sơ tán không tốt. Ở Đại hội phụ nữ "ba đảm đang", có 

một cô phụ trách các cháu mẫu giáo; trước khi đi sơ tán cô 

giáo đi gặp tất cả bố mẹ các cháu, xem gia đình thế nào, dặn 

dò các cháu trước khi đi sơ tán, nhắc phải làm gì cho các 

cháu. Đến chỗ sơ tán, cô giáo đi thăm tất cả các gia đình để 

gây cảm tình với các gia đình ấy, kết nghĩa các cháu sơ tán 

đến với các cháu địa phương. Cô giáo lại đi xem những chỗ 

gần đấy để xem tình hình giá cả, v.v.. Vì vậy sau khi đi sơ 

tán, các cháu rất mạnh khoẻ, vui vẻ. Tiếc rằng ít người làm 

được như thế. Bây giờ phải cố gắng làm. 

Việc sơ tán có nhiều vấn đề lắm. Vấn đề cung cấp gạo, 
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vấn đề giúp đỡ người có nghề tiếp tục sản xuất, vấn đề con 

cái, vấn đề đi lại, những vấn đề ấy các ngành và thanh niên, 

phụ nữ phải phụ trách.  

Nghe nói có nơi người lao động chính trong gia đình đi 

lĩnh gạo, cứ đi đi về về hết ngày, không làm được gì cả, vì 

gạo chỉ phát cho vài ba ngày, đi mười mấy cây số, đi về ăn 

hết, lại đi. Đó là do làm máy móc. Nơi nào đông người sơ 

tán đến thì giá thức ăn ở địa phương đắt hơn, đời sống thêm 

khó khăn. Nếu số người sơ tán không làm vệ sinh cho tốt và 

giúp đỡ bà con làm vệ sinh cho tốt thì cũng có vấn đề. 

Những việc ấy, tất cả các ngành phải chú ý giải quyết. Các 

cơ quan đoàn thể, trường học sơ tán về phải bàn bạc với chi 

bộ. Chi bộ ở địa phương phải giúp giải quyết cho được. 

... 

Các đồng chí phụ trách ở các bộ, các ban, các ngành ở 

trung ương cần phải thường xuyên đi kiểm tra và giải quyết 

công việc tại chỗ, phải chống bệnh giấy tờ, hội họp nhiều, đi 

kiểm tra giúp đỡ ít… Tác phong của các bộ, các ngành, cán 

bộ phải chuyển biến. Từ nay các đồng chí lãnh đạo khu uỷ, 

tỉnh uỷ, thành uỷ lên gặp các bộ, các ban ở trung ương, các 

đồng chí phụ trách như là bộ trưởng, thứ trưởng, trưởng ban, 

phó ban, tức là các đồng chí có thể giúp đỡ được địa phương, 

phải làm việc trực tiếp với các đồng chí ở khu, tỉnh để giải 

quyết công việc cho tốt, cho nhanh. 

Ta nói chống bệnh quan liêu, bây giờ phải chống người 

quan liêu. Ví dụ: Chú ở Nam Hà có vấn đề gì không giải 

quyết được lên gặp bộ, gặp đồng chí nào, gõ cửa mấy lần, 

mất bao nhiêu thì giờ, nếu không giải quyết được tốt, chú 

biên thư cho Bác. Cứ làm như thế. 

Có lần Bác lên thăm Nhà máy chè Phú Thọ, các đồng chí 

chuyên gia nói rất sẵn sàng dạy cho ta 20 cán bộ để làm thí 

điểm cách trồng chè cho tốt, nhà máy chè nghe như thế rất 
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mừng. Nhà máy gửi báo cáo lên Bộ Nông lâm. Ông Bộ Nông 

lâm nói việc dạy học phải hỏi Bộ Giáo dục, chúng tôi không 

giải quyết. 

Lên Bộ Giáo dục thì Bộ Giáo dục nói đây là việc trồng 

chè, chúng tôi không giải quyết được. Gần hai năm không 

giải quyết. Khi Bác lên thăm, tình cờ các chuyên gia nói lại. 

Khi về, Bác gặp ông Nông lâm, Bác nói nhất định phải cho 

20 cán bộ học cái này; ông Nông lâm giải quyết. Thế là học 

được. 

Việc hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa các ngành, các cấp 

chưa được tốt. Phải sửa đổi lề lối làm việc cho thiết thực, để 

giải quyết công việc cho tốt, cho nhanh. 

7. Phải kiện toàn sự lãnh đạo của các cấp, các ngành; 

phải mạnh dạn giao việc cho những cán bộ trẻ đã được rèn 

luyện, thử thách; phải rất coi trọng việc củng cố các chi bộ 

và chi đoàn ở cơ sở. Phải chú ý kết nạp vào Đảng, vào Đoàn 

những người xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu. Phải làm 

cho Đảng và Đoàn lớn mạnh để hoàn thành tốt mọi mặt 

công tác, đặc biệt phải chú ý cất nhắc cán bộ phụ nữ vào các 

cơ quan lãnh đạo, nhất là các ngành hoạt động thích hợp với 

phụ nữ. 

... 

Phải tích cực đào tạo, sử dụng cán bộ chuyên môn trong 

tất cả các ngành, các cấp. Cán bộ chính trị phải chú trọng 

học tập kinh tế, kỹ thuật để lãnh đạo sản xuất được tốt. Cán 

bộ chính trị phải biết kỹ thuật, không biết, chỉ chính trị 

suông, không lãnh đạo được. 

Phải tích cực đào tạo và sử dụng tốt cán bộ. Vì sao? Có 

khi đào tạo mà không sử dụng được. Ví dụ: Có mấy chục 

cháu thanh niên đi học 5 năm ở nước ngoài về, ta không biết 

dùng làm gì. Thế là nước anh em mất công đào tạo, các cháu 

mất 5 năm đi học, cho nên phải đào tạo và sử dụng tốt. Có 
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công trình sư đi học về lại đưa làm phiên dịch. Đây là trách 

nhiệm của Bộ Giáo dục và trách nhiệm của tất cả các ngành. 

… Các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, phải quan 

tâm đến đời sống của cán bộ, của đồng bào, phải đồng cam 

cộng khổ. Trong kháng chiến chống Pháp, ngoài đường lối, 

chính sách, chiến lược, chiến thuật của ta đúng, đồng cam 

cộng khổ là cái không thể thiếu được. Lúc đó là như nhau 

hết cả. Chỉ chiếc ba lô trên lưng là đi. Việc ấy ảnh hưởng 

chẳng những cho cán bộ nói chung mà còn ảnh hưởng trong 

nhân dân nữa. Nhân dân thấy bộ đội ta, Chính phủ ta cũng 

sống như nhân dân, làm việc cho nhân dân, lo lắng cho nhân 

dân, không có quan cách gì cả. 

... 

 

Nói ngày 16-1-1966. In trong sách 
Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch tại 
Hội nghị nghiên cứu Nghị quyết của 
Trung ương, ngày 16-1-1966, tạp chí 
Tuyên huấn xuất bản, 1966. 
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NÓI CHUYỆN VỚI ĐOÀN CÔNG AN CUBA1 

... 

2. Trong công tác, kẻ địch cũng rút kinh nghiệm, cho 

nên địch có cải tiến công tác của nó, nhưng có điều cơ bản 

nó không học nổi, đó là học lấy lòng dân. Bọn Ngô Đình 

Diệm đề ra cải cách ruộng đất để lấy lòng dân, nhưng vì chủ 

trương của nó là giả tạo, nên Diệm đổ và những tên tiếp sau 

nó cũng đổ. 

Mỹ có học tập kinh nghiệm của Mã Lai, mời thiếu tướng 

cảnh sát Anh Thomxơn ở Mã Lai sang giúp cảnh sát miền 

Nam, cử Lanxđan - một tên chỉ huy đã thành công trong 

việc đàn áp du kích Philíppin sang Việt Nam để giúp bọn 

tay sai miền Nam. Hai tên này đã có kinh nghiệm thành 

công ở Mã Lai và Philíppin. Mỹ cũng học tập kinh nghiệm 

của bọn Nhật và bọn Pháp. Nhật có cử cố vấn bí mật giúp 

cho bọn Mỹ. Chính phủ Pháp không giúp Mỹ, nhưng có 

những tên Pháp giúp Mỹ. Dù có học tập kinh nghiệm cải 

tiến công tác gì đi nữa cũng không lấy được lòng dân, vì bản 

chất của chúng là chống lại nhân dân. 

... Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị 

của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng, thì dù 

khéo mấy cũng không kết quả. Do đó, công tác công an phải 

dựa vào quần chúng. Cũng giống như quân sự cũng phải 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 139-143.  
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dựa vào dân, công an cũng phải dựa vào dân. Vấn đề kỹ 

thuật trong công tác công an cũng cần, nhưng vấn đề quan 

trọng nhất là giáo dục, tuyên truyền cho dân, để quản lý tốt 

tai, mắt, miệng của dân, làm thế nào dân giúp công an để 

phát hiện địch và giấu địch những điều của ta. Nói cho địch 

là phải nói dối, nói cho ta thì nói thật. Mắt để phát hiện địch. 

Tai cũng vậy. Tổ chức tốt quần chúng để giấu không cho 

địch biết và bảo vệ ta. Cho nên cần có kỹ thuật, nhưng chủ 

yếu là phải dựa vào dân. Ví dụ: Công an Cuba có 10 vạn cán 

bộ, chiến sĩ và 100 vạn người tích cực giúp đỡ công an, như 

thế vẫn chưa đủ, vì trong số 7 triệu mà chỉ 1 triệu giúp chưa 

đủ, phải cả 7 triệu giúp. 

... Vấn đề dựa vào dân, công an phải có thiên la địa võng 

như trong chiến tranh du kích có thiên la địa võng về quân 

sự. 

5. Dân ở Cuba cũng như ở Việt Nam rất tốt. Nhân dân 

sống dưới chế độ bị trị nay được giải phóng, được đưa lại 

quyền lợi, biết so sánh chế độ nên họ yêu mến chế độ này, 

ủng hộ chế độ này. Nhưng không phải 100% yêu mến chế độ. 

Trên 95% ủng hộ ta. Còn 5% chưa ủng hộ ta. Ví dụ: Những 

phần tử tư sản bị tịch thu tài sản không ủng hộ ta. Bọn địa chủ 

bị tịch thu ruộng đất không ủng hộ ta. Ta có thể tịch thu nhà 

máy của chúng nhưng không tịch thu được bộ óc nó. Ta có 

thể cải tạo kinh tế của chúng, nhưng khó cải tạo đầu óc của 

chúng. Nên khi nào ta mạnh chúng nằm im, nếu ta yếu thì 

chúng trỗi dậy. Do đó phải rất cảnh giác. Ở Việt Nam có vấn 

đề tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo; nơi nào cán bộ tốt, tổ 

chức hợp tác xã đưa lại quyền lợi cho giáo dân thì giáo dân rất 

đồng tình... Giáo dân dễ dàng phân biệt: Khi chưa giải phóng, 

giai cấp địa chủ, nhà thờ bóc lột nông dân giáo dân. Ví dụ: 1 

cụ già sống 120 tuổi ở Nghệ An, khi sống đến 110 tuổi thì cải 

cách ruộng đất ở Nghệ An, sau cải cách ruộng đất mới được 
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ăn thử miếng đường đầu tiên, nghĩa là trong 110 năm trước 

chưa được ăn đường. Sau giải phóng, sau cải cách ruộng đất, 

trong làng có nhiều nhà ngói, đời sống được nâng cao, có nhà 

y tế... Nếu giáo dục tốt thì giáo dân có thể đấu tranh: Cha chỉ 

nói phần hồn thôi, còn phần đời thì để cho Chính phủ. Một số 

địa phương, giáo dân có câu: Sống theo Đảng, chết theo 

Chúa. Đối với người cộng sản thì nếu họ nói chết rồi theo 

Chúa thì không sao. 

Ta quan tâm đời sống quần chúng thì quần chúng sẽ theo 

ta. Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được 

lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác...  

7. Việt Nam và Cuba trao đổi và học tập kinh nghiệm 

lẫn nhau. Nhưng kinh nghiệm đây chỉ là nguyên tắc. Giữa 

Cuba và Việt Nam có nhiều chỗ giống nhau, nhân dân được 

hưởng tự do rồi, nhân dân hai nước rất tốt. Đó là giống 

nhau. Đồng thời có chỗ khác nhau. Ví dụ: Đời sống nhân 

dân Cuba cao hơn Việt Nam. Phong tục tập quán cũng khác 

với Việt Nam. Cuba dễ bị bao vây, ảnh hưởng đời sống 

nhân dân, do đó có thể gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu 

khéo tổ chức nhân dân thì có thể vượt khó khăn. Cho nên 

người cách mạng phải có tinh thần lạc quan cách mạng. Vì 

nếu không có khó khăn thì không có cách mạng.  

Đối với quần chúng, vì trình độ quần chúng còn thấp, 

phải nói đơn giản, gọn. 

… 

 

Nói ngày 9-8-1966. In trong sách 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành 
Công an nhân dân Việt Nam, Viện 
Nghiên cứu khoa học công an, 
1980, tr. 59-65. 
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BÀI NÓI TẠI KỲ HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 

CUỐI NĂM 19661 

... 

- “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; 

- Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên". 

Ở cấp dưới, ở cơ sở, có những nơi cán bộ phụ trách 

không tốt, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân, làm những điều 

xấu xa. Những điều ấy, quần chúng đều biết. Nhưng chúng 

ta còn thiếu kiểm tra chặt chẽ. 

... 

Tất cả mọi cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước, nhất 

là cán bộ lãnh đạo, phải cố gắng vươn lên cho xứng đáng 

với nhân dân anh hùng, với sự nghiệp cách mạng vĩ đại... 

Muốn được như vậy, thì phải làm tốt những việc sau 

đây:  

1. Nội bộ phải thật đoàn kết. 

2. Phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng. 

3. Phải thường xuyên kiểm tra công tác và cán bộ. 

4. Phải giữ bí mật Nhà nước. Hiện nay giữ bí mật chưa 

tốt. 

5. Phải thưởng phạt nghiêm minh. Hiện nay, thưởng có 

khi quá rộng, mà phạt thì không nghiêm. Kỷ luật phải chặt 

chẽ. Phải kiên quyết chống những việc làm thiếu trách 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 223-226.  
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nhiệm, trái kỷ luật. 

6. Phải chống tham ô, lãng phí và hết sức thực hành tiết 

kiệm. 

... 

 

Nói ngày 29-12-1966. Biên bản 
cuộc họp Hội đồng Chính phủ 
lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc 
gia I. 
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BÀI NÓI TẠI ĐẠI HỘI ANH HÙNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA  

CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC1  

... Bởi vì Chính phủ ta là một Chính phủ làm đày tớ của 

nhân dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Nếu ai ở 

trong Chính phủ mà muốn làm quan thì không ở được trong 

Chính phủ ta. Bác nói như thế là chẳng những trong Chính 

phủ trung ương mà cả chính phủ địa phương cho đến các uỷ 

ban hành chính xã, nếu ai muốn làm quan thì mời đi làm 

quan chứ không được ở trong chính quyền của ta. 

... 

 

Nói ngày 30-12-1966. Băng 
ghi âm lưu tại Trung tâm Lưu 
trữ quốc gia I. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 227-229.  
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CÁI "CHÌA KHOÁ VẠN NĂNG"1 

- Hợp tác xã Đ.P. (Quảng Bình) cần phải làm độ 700 cái 

hầm trú ẩn cho gia đình xã viên, cho trụ sở xã, cho trường 

học, v.v.. Mỗi hầm phải tốn 10 công đào và nửa mét khối gỗ 

lót. Cộng tất cả là 7.000 công và 350 mét khối gỗ. Đối với 

một hợp tác xã nhỏ chỉ có 50 hộ, thì đó quả là một công việc 

to lớn và khó giải quyết. Những cán bộ có sáng kiến đưa việc 

đó trình bày rõ ràng trước toàn thể xã viên và khuyến khích 

mọi người bàn bạc một cách dân chủ. 

Sau khi tư tưởng đã nhất trí, bà con đều hăng hái thi đua 

và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Họ làm cả ngày cả đêm, nhà 

đông người giúp nhà neo đơn. Có những xã viên lấy cả cột 

nhà và ván nằm để lót hầm và giúp những bà con thiếu gỗ. 

Kết quả là chỉ trong hai ngày, hơn 700 cái hầm đã làm 

xong và cái nào cũng hợp tiêu chuẩn. Thế là nhờ cách dân 

chủ mà việc khó hoá ra dễ. 

- Văn Khê (Hà Tây) là một xã ưu điểm nhiều. Nhưng 

khuyết điểm cũng không ít: Như tệ giết lợn liên hoan lu bù, 

cán bộ thiếu gương mẫu trong lao động, v.v.. Khuyết điểm 

nặng nhất là thiếu dân chủ. Vì vậy mà việc làm thuỷ lợi đã 

gây ra lãng phí; có vụ đã cày cấy chậm và làm dối, thu 

hoạch kém. 

Từ đầu năm nay, tình trạng đã bước đầu chuyển biến khá: 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 324-326.  
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các cán bộ từ Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch xã đến cán bộ các hợp 

tác xã đã thật thà tự phê bình và từ đó mọi việc sản xuất, học 

văn hoá, chấp hành các chính sách... đều bàn bạc dân chủ với 

xã viên. 

Kết quả là các xã viên đều phấn khởi ra đồng sản xuất, 

trồng cây, sửa sang hầm hố trú ẩn. Cán bộ và xã viên đã 

cùng nhau bàn cách tiết kiệm lương thực để bảo đảm đời 

sống của mình và đóng góp vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu 

nước (tài liệu của báo Hà Tây). 

- Xí nghiệp Đống Đa tìm biện pháp thực hiện kế hoạch 

quý I bằng một phần ba kế hoạch cả năm, lúc đầu tính ra thì 

thấy thiếu đến 12.000 giờ máy. Giải quyết thế nào đây? 

Khi các cán bộ lãnh đạo bàn đủ mọi cách, như cải tiến 

kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, v.v., thì cũng chỉ giải quyết 

được 4.000 giờ máy thiếu. 

Khi các chi bộ bàn về việc cải tiến quản lý lao động, 

tăng cường giờ máy có ích, v.v., thì giải quyết thêm được 

6.000 giờ, nhưng chưa giải quyết được tất cả vấn đề. 

Khi họp bàn dân chủ với toàn thể công nhân, thì anh chị 

em mỗi người nêu một sáng kiến, chẳng mấy chốc đã giải 

quyết nốt cả 2.000 giờ thiếu một cách dễ dàng. 

Cũng xí nghiệp ấy, trong một cuộc đại hội bàn bạc dân 

chủ (18-3-1967), công nhân đã góp 1.400 ý kiến, thẳng thắn 

phê bình những thiếu sót về chỉ đạo sản xuất, hợp lý hoá lề 

lối làm việc và cải tiến kỹ thuật, v.v.. 

Một ví dụ nữa: Xí nghiệp cao su tái sinh ghi nhận kế 

hoạch 1967 chỉ ghi tăng 6% về giá trị sản lượng và 8% về 

năng suất lao động. Nhưng do bàn bạc dân chủ, công nhân 

đã nhận tăng thêm 31% về giá trị sản lượng và 15% về năng 

suất lao động. 

 

* 

*      * 
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Vài ví dụ trên đây chứng tỏ rằng thực hành dân chủ là 

cái chìa khoá vạn năng 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 làm chủ tập thể. 

Quần chúng thật sự có quyền dân chủ và cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên phải xung phong gương mẫu, thì chắc chắn ngăn 

ngừa được những tệ quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí, tham ô 

và cuộc vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch 

Nhà nước năm 1967 cũng nhất định sẽ thắng lợi. 

 

CHIẾN SĨ  

Báo Nhân dân, số 4733, ngày 
25-3-1967. 
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NÓI CHUYỆN VỚI ĐOÀN CÁN BỘ TỈNH UỶ 

THANH HOÁ1 

... 

Cán bộ phải đi sát sản xuất, đi sát quần chúng và phải 

dân chủ với dân. 

Cán bộ đi về hợp tác xã không phải chỉ vào nhà chủ 

nhiệm để có chỗ ở sạch sẽ và có cơm nước đàng hoàng mà 

phải đi vào nhân dân. 

Không biết bây giờ nhân dân có chào chủ tịch, chào cán 

bộ bằng "cụ" nữa không? Như thế vẫn là còn thói "quan trên 

về làng". Phải làm sao cho cán bộ mỗi khi về làng, nhân dân 

niềm nở vỗ vai, mời "anh" uống nước mới tốt. Nếu cán bộ 

về mà dân trải chiếu hoa, bắt gà làm cơm là không được. 

Bao giờ dân coi cán bộ là người của dân, đối với cán bộ 

không còn "lạy cụ ạ" thì dân mới dám nói, mới dám phê 

bình. 

Để phát triển ưu điểm, điều quan trọng nhất là để cho 

dân nói. Dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không 

biết. Việc gì cũng bàn với dân; dân sẽ có ý kiến hay. Phải 

làm tốt công tác báo công, bình công ngoài nhân dân. Rõ 

ràng nơi nào đã làm tốt công tác này thì nhân dân làm ăn vui 

vẻ, phong trào tiến bộ. 

Từ trước tới nay, cán bộ vì quan liêu mà sinh ra mệnh 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 525-528.  
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lệnh. Ta đã cầm quyền trên 23 năm, mà bây giờ Thanh Hoá 

mới bắt đầu sửa chữa bệnh quan liêu, mệnh lệnh là chậm. 

Sắp tới phải tích cực hơn trong việc này để phát huy mạnh 

mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân. 

Đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu, phải thường 

xuyên tự phê bình và phê bình để tiến bộ. 

Thanh Hoá có 8 vạn đảng viên, 15 vạn đoàn viên mà 

cách mạng trong tỉnh không được trôi chảy vì lãnh đạo chưa 

sát, cán bộ còn thiếu dân chủ và cán bộ, đảng viên chưa thật 

gương mẫu. Các chú cần tự phê bình và phê bình thường 

xuyên để tiến bộ. Người vào Đảng, vào Đoàn không phải để 

làm quan, làm giàu, mà là để phục vụ nhân dân, làm đày tớ 

trung thành của nhân dân. Cần tự phê bình và phê bình để 

phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm nhằm phục vụ tốt 

nhân dân hơn nữa. Nhân dân rất thương yêu và quý trọng 

cán bộ, đảng viên. Nhưng nếu cán bộ, đảng viên quan liêu, 

mệnh lệnh, tham ô thiếu gương mẫu thì dân không tin, do đó 

làm nguy hại đến công tác của Đảng. 

... 

Việc "liên hoan, chè chén" tuy có giảm bớt so với trước 

nhưng vẫn còn phổ biến. Dân phải đóng tiền để cho cán bộ 

ăn mà mình không được ăn; như vậy tức là không giúp cho 

cán bộ "vạn thọ vô cương" Có nơi Bác tới thăm, cán bộ làm 

thịt cả một con bò và bảo rằng để "chiêu đãi Hồ Chủ tịch"; 

thế là họ "ăn" cả Hồ Chủ tịch. Phải tích cực sửa chữa. 

Tóm lại, cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu. 

Mặt khác, thế hệ thanh niên hiện nay, gái cũng như trai 

rất tốt và gan dạ; cần tích cực giáo dục họ và kết nạp những 

người có đủ tiêu chuẩn vào Đảng để phục vụ Đảng, phục vụ 

nhân dân. Còn đối với những người có tư tưởng vào Đảng, 

vào Đoàn để làm quan, làm giàu, thì phải đóng cửa lại, 

không cho họ vào. 
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* 

*      * 

Trước đây, khi Bác vào thăm Thanh Hoá, Bác đã nói rõ: 

Thanh Hoá dân đông, đất rộng, rừng vàng, biển bạc, đủ điều 

kiện để trở thành một tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu. Để tiến lên, 

các cấp và cán bộ Thanh Hoá phải thực hiện dân chủ rộng rãi 

với nhân dân; đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu với nhân 

dân. 

... 

 

Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ 
Văn phòng Trung ương Đảng. 
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NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH 

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN1 

… 

Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có 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, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa 

rời 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 tính 

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. 

… 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, 

của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 546-548.  
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quyết quét sạch chủ nghĩa 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. 

... 

 

T.L. 

Báo Nhân dân, số 5409, ngày 3-
2-1969. 
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THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẢNG LAO 

ĐỘNG VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN1 

... 

Tôi cũng vui mừng nhận thấy cán bộ các cấp, các ngành 

trong tỉnh đã bước đầu sửa chữa tệ quan liêu, mệnh lệnh, cố 

gắng đi sát nhân dân để tổ chức, vận động nhân dân thực 

hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Sắp tới phải làm gì? 

1. Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa… 

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần thường xuyên tự phê bình 

trước nhân dân, khuyến khích nhân dân phê bình. Khiêm tốn 

lắng nghe ý kiến của nhân dân để phát huy những việc tốt, 

sửa chữa những việc sai, làm công tác tốt hơn. 

Phải tổ chức những lớp huấn luyện ngắn ngày thiết thực 

cho các đảng viên, đoàn viên mới. 

Nhân dân ta rất yêu mến Đảng ta. Phải khuyến khích 

nhân dân góp phần xây dựng Đảng như: góp ý kiến với chi 

bộ trong việc tuyển chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán 

bộ lãnh đạo. Làm được như thế, mối quan hệ giữa Đảng và 

nhân dân sẽ càng thêm mật thiết. 

... 

2. Khôi phục và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ rất quan 

trọng và cấp thiết, các đồng chí phải cố gắng làm cho tốt… Để 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 594-597.  
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làm tốt việc định canh định cư cho đồng bào miền núi, cần chỉ 

đạo chặt chẽ và có cán bộ tốt người dân tộc để vận động nhân 

dân. 

… Phải quản lý tốt để tăng năng suất lao động và phải 

chống các tệ lãng phí, tham ô. 

3. Hết sức chăm lo đời sống nhân dân. Phải ra sức phát 

triển sản xuất và thực hành tiết kiệm, lại phải phân phối cho 

công bằng hợp lý, từng bước cải thiện việc ăn, mặc, ở, học, 

phục vụ sức khoẻ và giải trí của nhân dân. Đặc biệt chú 

trọng các vùng bị chiến tranh tàn phá, các cháu mồ côi, các 

cụ già yếu và gia đình các liệt sĩ, thương binh, bộ đội, thanh 

niên xung phong. 

... 

 

Chào thân ái và quyết thắng 

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 

1969 

BÁC HỒ 

In trong sách Hồ Chủ tịch với 
quê hương, Ban Nghiên cứu 
lịch sử Đảng Tỉnh uỷ Nghệ 
An, 1970, tr. 41-44. 
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DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ 

NĂM 19691 

… 

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, 

một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục 

vụ Tổ quốc, cho nên 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. 

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng 

và của dân ta. 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. 

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. 

Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. 

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán 

bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần 

kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật 

trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày 

tớ thật trung thành của nhân dân. 

ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi 

việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 619-624.  
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tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng 

cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ 

nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". 

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất 

quan trọng và rất cần thiết. 

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở 

miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong 

kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm 

chiến tranh. 

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, 

cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo 

Đảng, rất trung thành với Đảng. 

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế 

và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân 

dân. 

… 

  

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 

1969 

HỒ CHÍ MINH 
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