ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - LÝ LUẬN TRONG XÂY DỰNG
CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII
Trần Hải Hà
Giảng viên khoa Xây dựng Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng
sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí
Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thật sự
trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của
dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân.
Trong bản Di chúc viết bổ sung vào thàng 5-1968, Người căn dặn: “Việc cần phải
làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi
chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý
phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy
chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.
Về tư tưởng, Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam muốn
hoàn thành vai trò lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải “vững”. Đảng muốn “vững
mạnh, trong sạch, kiểu mẫu” thì Đảng phải được xây dựng trên nền tảng tư tưởng
của chủ nghĩa Mác – Lênin và toàn Đảng phải thường xuyên nâng cao trình độ
nhận thức về tính “chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất” của chủ
nghĩa Mác – Lênin. Phải làm cho cán bộ, đảng viên biết dùng lập trường, quan
điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết những vấn đề của
cách mạng Việt Nam đặt ra; đồng thời phải thường xuyên tổng kết thực tiễn rút ra
những kết luận mới để bồi bổ lý luận Mác – Lênin; và phải đoàn kết, thống nhất,
cùng các đảng anh em đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, xét lại để bảo
vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin; phải bảo đảm bản chất của Đảng –
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bảo đảm tính cách mạng, tiền phong; tính trí tuệ, tính đạo đức và tính quần chúng
của Đảng.
Về chính trị, theo Hồ Chí Minh, xây dựng, rèn luyện Đảng về chính trị có
mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng, rèn luyện Đảng về tư tưởng. Muốn xây dựng
Đảng về chính trị đúng đắn, trước hết phải đứng vững trên một nền tảng tư tưởng
vững chắc. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải nâng cao sự tu dưỡng
về chủ nghĩa Mác – Lênin để dùng lập trường, quan điểm và phương pháp mác xít
– Lêninít mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích đúng đắn những
đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới dần dần hiểu được quy luật phát
triển của cách mạng nước ta, định ra những đường lối, phương châm, bước đi cụ
thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta.
Xây dựng Đảng về tổ chức, theo Hồ Chí Minh phải thường xuyên kiện toàn
bộ máy của Đảng trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Quá trình này phải chú
ý mặt tổ chức bộ máy, đồng thời chú ý cơ chế hoạt động của bộ máy Đảng từ
Trung ương tới cơ sở nhằm phát huy cao nhất vai trò nền tảng của tổ chức cơ sở
đảng và vai trò quyết định của tổ chức lãnh đạo cao nhất. Hồ Chí Minh cũng rất
chú ý tới mối quan hệ giữa bộ máy và con người trong kiện toàn tổ chức, đặc biệt
là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu.
Nhiều văn kiện Đảng đã chỉ rõ: đổi mới không có nghĩa là thay đổi toàn bộ
những đường lối, quan điểm, chủ trương về phương hướng, nhiệm vụ của cách
mạng nước ta, mà trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đã diễn ra, chúng ta rà
soát, bổ sung, phát triển đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
sao cho phù hợp với thực tiễn khách quan trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể; từ đó
tạo ra động lực mới, sức mạnh mới. Nói khái quát, mỗi đường lối, chủ trương đề ra
làm sao đáp ứng đúng và trúng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, thật sự là
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“ý Đảng hợp lòng Dân”. Để đạt mục tiêu đó, công tác tư tưởng phải đi tiên phong;
và muốn vậy, phải tự mình đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Trong gần
30 năm qua, nhất là qua hai nhiệm kỳ Đại hội X và XI của Đảng, chúng ta đã tham
mưu giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra nhiều nghị quyết, chỉ thị
quan trọng trong lĩnh vực tư tưởng, mà điển hình nhất là Nghị quyết Trung ương 5
khóa X ngày 1-8-2007 về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”.
Trong Nghị quyết đó, Đảng ta đã bổ sung những luận điểm mang tính tổng kết lý
luận - thực tiễn rất cao về vai trò, vị trí của công tác tư tưởng, lý luận; khẳng định
đây là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là
lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi dưỡng nền tảng chính trị của chế độ. Công tác
tư tưởng, lý luận đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là công tác của toàn Đảng, của tất cả đảng
viên, trước hết là cấp ủy các cấp và đồng chí bí thư cấp ủy, của cả hệ thống chính
trị với sự tham gia đóng góp của nhân dân. Công tác tư tưởng là công tác đối với
con người, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải nắm vững những quy
luật riêng của tư tưởng… Để thực hiện những quan điểm chỉ đạo đó, Nghị quyết đã
nêu rõ mấy mục tiêu cơ bản: công tác tư tưởng phải góp phần củng cố, tăng cường
sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh
thần trong nhân dân; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và
phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần tích cực và có
hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải vượt qua tình trạng lạc
hậu, khắc phục được những khuyết điểm, yếu kém kéo dài, tiếp tục đổi mới, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động…
Tổng kết tình hình nhiệm kỳ 2011-2015 đại hội XI công tác tư tưởng- lý
luận có những thuận lợi và khó khăn
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Đảng ta giữ vững được bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học,
kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường
lối đổi mới; xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đạt được những
kết quả đó là do Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt; đa số
cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm
chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ;
thu hút sự tham gia của hệ thống chính trị và nhân dân vào việc chỉnh đốn, xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận được nâng lên. Công tác
tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự
đồng thuận trong xã hội. Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”
của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tổng kết
thực tiễn, nghiên cứu lý luận được đẩy mạnh hơn. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành
tổng kết 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992; tổng kết một số vấn đề lý luậnthực tiễn qua 30 năm đổi mới và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01NQ/TW của Bộ chính trị khóa VII về công tác lý luận. . . .bên cạnh những thuận
lợi công tác tư tưởng- lý luận có những khó khăn:
- Chậm khắc phục có hiệu quả những hạn chế của công tác tư tưởng như
thiếu sắc bén, chưa thuyết phục.
- Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu
quả chưa cao.
- Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng được yêu
cầu công cuộc đổi mới.
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- Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất
hợp lý. Phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị còn lạc hậu.
Nghị quyết đại hội XII đề ra nhiệm vụ đổi mới công tác tư tưởng, lý luận,
kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề bức xúc mà cuộc sống đặt ra.
-

Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng cần nghiên cứu, tổng kết, làm rõ cơ
sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong điều kiện mới.

-

Các cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành
công tác tư tưởng và nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục,
hiệu quả đối với công tác này; luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng, những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và
nhân dân để giải đáp kịp thời.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị
quyết của Đảng; tăng cường đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến
hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
- Thực hiện có nền nếp công tác bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới
cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt
là cấp Trung ương, theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu
quả và phù hợp với từng đối tượng. Trong quá trình tiến hành công tác tư
tưởng, cần khắc phục những biểu hiện phai nhạt mục tiêu lý tưởng, cơ
hội, chạy theo lợi ích nhóm hoặc cá nhân; kiên quyết phê phán những
quan điểm sai trái, chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa của bọn
cơ hội, thù địch.
- TÀI LIỆU THAM KHẢO
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- Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016
- Báo điện tử Chính phủ
- Http://www.xaydungdang.org.vn/
- Http://www.tuyengiao.vn/
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