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 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

 

50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Rèn đức, giữ 'liêm' 

Cho đến cuối đời, trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vẫn đau đáu về chữ "liêm" trong xây dựng đạo đức cách mạng cho Đảng. 

<  
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong dự Đại hội Thanh 

niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967). (Ảnh tư liệu: TTXVN) 
 

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên luôn là vấn đề được Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đặc biệt quan tâm. 

Theo Người, "liêm" là một phần của đạo đức cách mạng mà người đảng viên, người cán 

bộ tốt phải có, phải rèn luyện. 

Cho đến cuối đời, trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 

đau đáu về chữ "liêm" trong xây dựng đạo đức cách mạng cho Đảng, đó là "Đảng ta là 

một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách 

mạng..." 

BỐN ĐỨC CƠ BẢN CỦA NGƯỜI CÁN BỘ 
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Bàn về chữ "liêm," theo tiến sỹ Vũ Thị Kiều Phương (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam) trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 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"; là "không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung 

sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao 

giờ hủ hóa. 

Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ"; là "chớ tham của, chớ tham 

sắc, tham sắc thì hay bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống"; là "không tham 

ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của nhân dân." 

Thậm chí "liêm" còn được Người bàn trong một trước tác chuyên biệt về các đức tính 

cần, kiệm, liêm, chính "Cần Kiệm Liêm Chính" viết năm 1949, trong đó, cần, kiệm, 

liêm, chính có mối quan hệ rất mật thiết với nhau, là tiền đề của nhau. 

Người có chỉ rõ sự khác biệt giữa "liêm" của "ngày xưa" với "liêm" của ngày nay. Nếu 

như ngày xưa "liêm" chỉ để nói đến "những người làm quan không đục khoét dân," 

"trong sạch, không tham lam," thì ngày nay "liêm" có nghĩa rộng hơn và "mọi người 

đều phải liêm." Và "Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm," bởi "có kiệm mới liêm được. 

Vì xa xỉ mà sinh ra tham lam. Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn 

ngon, sống yên đều là bất liêm." 

Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng không phải cứ thực hiện các nội dung 

"liêm" như thế là đã có "liêm." Thực hiện "liêm" như vậy mới chỉ là "liêm một nửa." Để 

"liêm" thật sự hoàn chỉnh thì không phải chỉ mình thực hiện "liêm," mà còn phải giúp 

người khác cũng thực hiện được "liêm." 

Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - người đã dành hơn 30 năm cuộc đời mình để nghiên 

cứu, sưu tầm, chia sẻ những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấy rằng Bác không 

chỉ là một nhà tư tưởng mà còn là một nhà đạo đức học. 

Lý thuyết đạo đức của Bác là đạo đức cách mạng, quy tụ vào có bốn giá trị, đó là: Cần, 

kiệm, liêm, chính. Như Bác gọi đó là bốn đức để làm Người. Có đủ cần, kiệm, liêm, 

chính mới chí công vô tư được, mới vô ngã, vị tha được, mới có thể đứng ngoài vòng 

danh lợi để suốt đời vì nước, vì dân được. 

Bác nói cần, kiệm, liêm, chính là bốn đức cơ bản để làm Người, phải đủ cả bốn đức mới 

là con người hoàn toàn, thiếu một đức thì không thành người. Nhưng ở đời thì nhân vô 

thập toàn, không ai là hoàn toàn cả, cho nên muốn có đủ bốn đức thì suốt đời phải rèn 

luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân mà Bác gọi là chống giặc nội xâm 

ngay ở trong lòng. 

Bác còn hình dung đây là cuộc chiến đấu suốt đời mà sẽ có không ít sự đau đớn ở trong 

lòng. 



4 

 

Suy nghĩ về chữ liêm trong quan hệ đạo đức của Bác, giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo 

phân tích liêm là kết quả của cần và kiệm, có cần, có kiệm thì mới liêm được, mà có 

liêm thì mới chính được. Vậy liêm ở đây là liêm khiết, trong sạch không có gì tư túi, 

khuất tất, bất minh. 

Liêm gắn liền với chính. Chính vì thế khi trừng trị tham nhũng, Bác chỉ thị là trừng trị 

tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai, bất kể chúng ở cương vị nào. Bây giờ Đảng 

đang thực hiện lời Bác là không có ngoại lệ là vì thế. 

Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đánh giá chữ liêm rất quan trọng, nhất là đối với người 

có chức, có quyền. Có liêm tức là liêm khiết, không tham nhũng, có liêm mới trong 

sạch, quang minh chính đại. Chữ liêm gần như là thước đo về đạo đức, nhưng đồng thời 

cũng là thước đo về bản lĩnh của con người, nhất là khi có chức, có quyền. Điều đó 

càng đúng trong điều kiện hiện nay khi mà hằng ngày, hằng giờ con người bị cám dỗ 

bởi đồng tiền vật chất của kinh tế thị trường. 

Trước đây rèn luyện và bảo vệ, phát huy chữ liêm đã khó, trong điều kiện ngày nay 

càng khó hơn bởi vì cuộc sống đã thay đổi, hằng ngày hằng giờ, người ta nghĩ tới lợi 

ích, nhất là lợi ích vật chất, thì chữ liêm đúng là thách thức đối với cán bộ, đảng viên 

nói chung, nhất người có chức vụ. Chức vụ càng cao, càng đứng trước những thách 

thức rất nghiệt ngã của chữ liêm, giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đánh giá. 

 

TỰ CHỈNH ĐỐN, TỰ NGĂN CHẶN 

Vậy làm thế nào để thực hiện được lời Bác, giữ được chữ liêm trong điều kiện hiện nay, 

giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo thấy rằng trước tiên cần phải thường rèn luyện cho đủ 

cả bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. 

Người có cần, có kiệm thì người đó đã có tiền đề để liêm. Có liêm thì sẽ chính trực, 

công minh, không lợi dụng, không cá nhân riêng tư mà tất cả vì dân. Đồng thời phải có 

thể chế, luật pháp thật nghiêm để buộc mọi người phải liêm, nếu không liêm, phải chịu 

những hình phạt nghiêm khắc của luật pháp để giữ được lòng tin của nhân dân. 

Một nội dung quan trọng khác, theo giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Đảng phải chú 

trọng giáo dục, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có trọng trách. 

Trên cơ sở đưa đạo đức vào nội dung xây dựng Đảng, cần đẩy mạnh giáo dục danh dự, 

giáo dục liêm sỉ, giáo dục nỗi biết nhục khi rơi vào chuyện xấu xa, khuất tất. 

Bác Hồ nói tham nhũng, tham lam là điều đáng xấu hổ nhất, phải rèn luyện cho cán bộ, 

đảng viên tự thức tỉnh mình, tự răn đe và chỉnh đốn mình, tự ngăn chặn mình khi có 

nguy cơ làm những điều sai trái. 

Cuối cùng, theo giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, phải đặt trong sự kiểm soát của dân. 

Đây là điều rất quan trọng, môi trường xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, người dân 

có tiếng nói giúp Đảng uốn nắn cán bộ khi cán bộ có sai lầm, như vậy mới gắn Đảng 
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với dân là một, cán bộ sẽ sống trong môi trường cần, kiệm, liên, chính. 

Theo tiến sỹ Vũ Thị Kiều Phương, để chữ "liêm" được thực hiện sâu rộng trong xã hội, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ 

trên xuống dưới, từ dưới lên trên," nhất là "cán bộ phải thực hành chữ liêm trước, để 

làm kiểu mẫu cho dân." 

Nếu cán bộ "thi đua thực hành liêm khiết" thì "sẽ gây nên tính liêm khiết trong nhân 

dân." Và ngược lại, người dân cũng cần nâng cao trình độ, hiểu biết, phải biết quyền 

hạn của mình để có thể kiểm soát được cán bộ, để "giúp cán bộ thực hiện chữ liêm," bởi 

"quan tham vì dân dại." Người cũng nhấn mạnh rằng, pháp luật phải "thẳng tay trừng trị 

những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì." 

Để rèn luyện phẩm chất này, theo phó giáo sư, tiến sỹ Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng 

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, điều đầu tiên là tự tu dưỡng của mỗi cá 

nhân, tự nhận thức được đâu là cái đúng, đâu là cái sai; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục 

để nâng cao nhận thức của con người. 

Theo ông Quang, có những việc vẫn cần phải nhắc đi, nhắc lại nhiều lần để tạo thành 

một nếp nghĩ, thói quen của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với giáo dục thuyết phục, cần 

có biện pháp kỷ luật nghiêm minh tùy theo mức độ vi phạm để xử lý thích đáng. 

Đánh giá, rèn luyện, giữ liêm là cả quá trình lâu dài, vì đây là phạm trù đạo đức, đối với 

mỗi con người nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng, việc rèn luyện là cả cuộc đời. 

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Đoàn Thế Hanh (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) 

đây cũng là phẩm chất của nêu gương. Giữ được liêm tức là cán bộ, đảng viên đã nêu 

gương trước quần chúng nhân dân. 

Nhiều cán bộ cao cấp nhưng không tu dưỡng, rèn luyện, không giữ được liêm đã sa ngã 

và bị xử lý nghiêm khắc, cho thấy hơn lúc nào hết, chúng ta phải làm việc này thật 

quyết liệt. Không chỉ xem xét năng lực chuyên môn, trong tuyển lựa, rèn luyện cán bộ 

phải kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tư cách của người cán bộ trên vị trí công tác được 

phân công. 

Phó giáo sư, tiến sỹ Đoàn Thế Hanh nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của việc hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, để không còn những lỗ hổng, kẽ hở mà luồn lọt, len lách, để 

muốn "bất liêm" cũng không thể được, đồng thời phải tận dụng hệ thống kiểm tra, giám 

sát. Việc này cần được triển đồng bộ, từ nhiều lực lượng khác nhau, trong đó có vai trò 

quan trọng của nhân dân. 

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chữ "liêm" của con người trong xã hội, 

đặc biệt là cán bộ, đảng viên, là vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Cả cuộc đời của Người là 

một tấm gương sáng về thực hành chữ "liêm." Điều này khẳng định sự nhất quán từ tư 

tưởng tới thực tiễn cách mạng của Người về chữ "liêm," tạo nên một nhân cách lớn - 

nhân cách Hồ Chí Minh./.  
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                                                                                                                    Theo TTXVN 

 

TRUYỀN THỐNG 

 01-8-1976: Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo 

 19-8-1945: Cách mạng tháng Tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

 19-8-1945: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 

 20-8-1888: Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

---------------------- 

 

Ngày 19/08/1945: Cách mạng tháng Tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

 

 Đầu năm 1945, quân đội Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi trên chiến trường Châu 

Âu, giải phóng hàng loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt của phát xít Đức ở Béclin. 

Ngày 8/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên 

chiến với phát xít Nhật, đẩy quân phiệt Nhật vào tình thế thất bại. Ngày 13/8/1945, Hội 

nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính 

quyền đã tới, những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi. Uỷ ban khởi 

nghĩa gửi quân lệnh số 1 cho đồng bào và cho chiến sĩ cả nước ngay trong đêm ấy.  

 Ngày 16/8/1945, đại hội họp ở Tân Trào đã thông qua “10 Chính sách lớn của 

Việt Minh”, thông qua “lệnh tổng khởi nghĩa” quyết định Quốc Kỳ nền đỏ, sao vàng, 

chọn bài tiến quân ca làm Quốc ca và bầu ra uỷ ban dân tộc giải phóng Trung Ương, tức 

chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 

lời kêu gọi: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy 

đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu 

nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám 

thành công. 

 Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng 

khai mạc. Từ ngày 14 đến 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng 

miền Bắc, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và các thị xã Bắc Giang, Hải 

Phòng, Hà Tĩnh, Hội An. 

 Ngày 17/8, ở Hà Nội, tổng hội viên chức chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc 

mittinh lớn tại Quảng trường nhà hát thành phố, có hàng vạn người tham gia để ủng hộ 

chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. Trong mittinh này, dưới sự lãnh đạo của xứ Uỷ Bắc 

Kỳ và thành Uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm 
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lấy diễn đàn cuộc mittinh, cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết 

quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh, 

kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật. Cuộc mittinh đã tiến thành 

cuộc biểu tình, tuần hành thị uy, bắt đầu từ quảng trường nhà hát thành phố và lan khắp 

nơi trên phố phường Hà Nội. Cả Hà Nội tưng bừng khí thế sục sôi khởi nghĩa. 

 Ngụy quyền cực kỳ bối rối hoang mang, chúng dựng lên cái gọi là “Uỷ ban chính 

trị” đề nghị với Việt Minh: “Đằng nào các ông cũng thắng, nhưng để điều đình với Đồng 

Minh sẽ vào Đông Dương giải giáp quân Nhật, đề nghị vùng nông thôn cách thành phố 

15km là thuộc quyền các ông, còn thành phố cần có nhân sĩ, trí thức đứng ra giao dịch với 

Đồng Minh”. 

 Đại biểu Việt Minh đã trả lời dứt khoát, “giao dịch với Đồng Minh lúc này, ngoài 

Việt Minh không ai có thể có lực lượng và danh nghĩa cả”. 

 Sáng ngày 19/8, theo lời kêu gọi của Việt Minh, cả Hà Nội vùng dậy dưới rừng 

cờ đỏ sao vàng xuống đường tiến thẳng về trung tâm Nhà hát thành phố để dự mittinh. 

Họ vừa đi vừa hô khẩu hiệu: 

* Đả đảo chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim. 

* Thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa Việt Nam. 

* Anh em binh lính hãy mang súng gia nhập hàng ngũ chiến đấu bên cạnh Việt Minh. 

* Việt Nam hoàn toàn độc lập. 

 Cuộc mittinh diễn ra vào ngày 19/8/1945. Sau loạt súng chào cờ và bài Tiến 

Quân Ca, đại biểu uỷ ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu của Việt Minh. Cuộc 

mittinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ khâm sứ, trại lính bảo an 

và các cơ sở của chính phủ bù nhìn. Từ Hà Nội, làn sóng cách mạng toả đi khắp nơi, cả 

nước vùng dậy đấu tranh giành chính quyền và liên tiếp giành thắng lợi. Cách mạng 

tháng tám là sự kiện vĩ đại trong lich sự dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách 

mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành 

được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra 

đời. 

Nguồn: lichsuvietnam.vn 
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ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9/2020 

 

1. Tiếp tục, tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, các Nghị quyết, Chỉ thị của 

Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền về tình hình biên 

giới, biển đảo Việt Nam;  

2. Tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

đặc biệt là tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2020. 

3. Chi đoàn, đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề “Tuổi trẻ 

Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (từ tháng 09/2020 đến tháng 01/2021) 

4. Tập trung tuyên truyền kết quả đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền các ngày lễ 

lớn:  

- 02-09: Quốc khánh (1945)/ Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969) 

- 10-09-1955: Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

- 12-09-1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh 

- 20-09-1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc 

- 23-09-1945: Nam Bộ kháng chiến 

- 27-09-1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn 

5. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên và 

dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; 

tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với đoàn thể địa phương, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh, định hướng dư luận xã hội, xử lý các vấn đề bức xúc trong đoàn viên 

thanh niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN 


