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60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

50 năm Ngày ký Hiệp định Paris
chấm dứt chiến tranh lập lại hòa

bình ở Việt Nam

55 năm Tổng tiến công và nổi
dậy Xuân Mậu Thân 1968



Nguồn: qdnd.vn

60 năm Chiến thắng Ấp Bắc
(2/1/1963 - 2/1/2023)

Sau những thất bại trong các cuộc càn quét cuối năm 1962, khi phát hiện lực lượng chủ lực của Quân Giải
phóng miền Nam Việt Nam trú quân tại Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là xã Tân Phú,
thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Mỹ và ngụy quân tay sai cấp tốc điều động lực lượng, phương tiện chiến
tranh, tổ chức cuộc hành quân càn quét mang mật danh “Đức Thắng 01-63” nhằm tiêu diệt lực lượng của ta.

Ngày 2-1-1963, từ nhiều mũi, bằng đường bộ, đường thủy, đường không, quân địch tổ chức càn quét Ấp Bắc.
Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ, mưu trí, không hề nao núng trước sức mạnh uy hiếp của quân địch,
LLVT và nhân dân Ấp Bắc đã kiên quyết bám trụ đánh địch, chống càn. Dựa vào hệ thống công sự, trận địa,
hầm hào chuẩn bị sẵn, với mọi vũ khí trong biên chế, quân và dân Ấp Bắc lần lượt đánh bại tất cả các đợt tiến
công của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 450 tên (trong đó có 11 cố vấn và nhân viên kỹ thuật Mỹ), bắn rơi 5
máy bay trực thăng, bắn hỏng nhiều chiếc khác; phá hủy 3 xe bọc thép M-113, đánh chìm 1 tàu chiến, làm
thất bại hoàn toàn cuộc hành quân càn quét đầy tham vọng của địch.

Chiến thắng Ấp Bắc đã cổ vũ phong trào đấu tranh cách
mạng và mở ra khả năng mới cho cách mạng miền Nam
tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc
biệt” của đế quốc Mỹ xâm lược; đồng thời, đánh dấu
bước phát triển của LLVT miền Nam, được thể hiện trên
một số nội dung sau:
Một là, xây dựng và giữ vững quyết tâm chống càn, khắc
phục tư tưởng sợ địch, sợ “trực thăng vận”, “thiết xa vận”
của địch.

Hai là, công tác huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ;
trình độ vận dụng chiến thuật phòng ngự, bố trí đội hình,
sử dụng lực lượng ngày càng hoàn thiện.

Ba là, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa LLVT và nhân dân trên địa bàn tác chiến có sự phát triển.

Bốn là, trình độ tổ chức chỉ huy, tổ chức hiệp đồng, phán đoán địch và xử trí các tình huống có nhiều tiến bộ.

Thực tiễn đã khẳng định, chiến thắng Ấp Bắc là sự vận dụng tài tình nghệ thuật quân sự của người chỉ huy,
của phân đội đã được huấn luyện qua một thời gian ngắn; chất lượng của LLVT miền Nam có sự thay đổi rõ
rệt, hiệu suất tiêu diệt địch được nâng cao, bộ đội dần thích nghi với địa hình, xác định cách đánh phù hợp,
buộc địch phải tác chiến theo cách đánh của ta. Kết quả trận đánh là sự kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến cụ thể
của bộ đội, của người chỉ huy, hiệp đồng của các đơn vị và xử trí các tình huống trong quá trình chiến đấu.

Chiến thắng Ấp Bắc là một trong những chiến công vẻ vang, oanh liệt, thể hiện nghệ thuật, sức mạnh của hình
thái chiến tranh nhân dân trong lịch sử kháng chiến chống xâm lược của quân và dân ta. Những bài học kinh
nghiệm rút ra trong trận Ấp Bắc cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng và phát huy sáng tạo trong xây dựng
Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân
BVTQ hiện nay.



Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt ở miền Nam Tết Mậu Thân
1968 làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, là “một sự choáng váng đối với tất cả người Mỹ”. Chính
trong tình hình đó, ngày 31/3/1968, Tổng thống Mỹ Giônxơn đã tuyên bố: Hy vọng đi tới hội nghị hòa bình
với tinh thần “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự”. Ngày 3/4/1968, Chính phủ Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ra tuyên bố sẵn sàng cử đại diện tiếp xúc với Mỹ. Tuy nhiên phải mất 30 ngày, hai bên mới thỏa
thuận, thống nhất được địa điểm họp ở Paris theo sáng kiến của ta.

Tình hình thế giới trước ngày diễn ra cuộc hội đàm chính thức giữa ta và Mỹ hết sức phức tạp. Sự đối đầu
giữa hai hệ thống xã hội trên thế giới, giữa hai thái cực Liên Xô và Mỹ rất sâu sắc và toàn diện, thể hiện ở
cuộc chạy đua vũ trang, phát triển vũ khí hạt nhân. Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhiều giới
chính trị, kinh tế, xã hội ở các nước đế quốc lo ngại chiến tranh khu vực phát triển thành chiến tranh thế giới.
Do đó dư luận rộng rãi trên thế giới một mặt ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam chống
đế quốc Mỹ xâm lược, mặt khác mong muốn Việt Nam ngồi vào bàn thương lượng để giải quyết chiến tranh
Việt Nam bằng phương pháp hòa bình. Trong khi đó, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như hệ
thống xã hội chủ nghĩa xuất hiện những mâu thuẫn bất đồng.

Đứng trước tình hình phức tạp trên, Đảng và Nhà nước ta phải phát huy tinh thần độc lập và tự chủ, phối hợp
chặt chẽ các hình thức đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao; đồng thời tranh thủ đến mức cao nhất sự ủng
hộ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, cũng như sự ủng hộ tinh thần và vật chất
của Nhân dân thế giới. Chúng ta quyết tâm giành những thắng lợi to lớn ở chiến trường, đồng thời giương
cao ngọn cờ hòa bình, thiện chí, phân hóa và cô lập đối phương.

Nguồn: dangcongsan.vn

50 năm Ngày ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh
lập lại hòa bình ở Việt Nam



Kết quả của Hiệp định Paris

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam có 9 chương 23 điều, gồm 4 loại điều khoản chính:

i) Các điều khoản chính trị ghi các cam kết của Hoa Kỳ: tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản, tôn trọng quyền tự quyết của Nhân
dân miền Nam Việt Nam; Hoa Kỳ không tiếp tục dính líu quân sự, không can thiệp công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

ii) Các điều khoản về quân sự: ngừng bắn, Hoa Kỳ rút hết quân trong 60 ngày; chấm dứt bắn phá miền Bắc; nhận tháo gỡ mìn
do Hoa Kỳ đã rải ở miền Bắc.

iii) Các điều khoản về nội bộ miền Nam: nguyên tắc hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ, tổ chức tổng tuyển cử tự do,
thành lập Hội đồng quốc gia hòa giải, hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần để tổ chức tổng tuyển cử.

iiii) Các điều khoản về thống nhất Việt Nam, về Lào và Campuchia, về cơ cấu thi hành Hiệp định Ủy ban liên hợp và Ủy ban
quốc tế; về Hội nghị quốc tế xác nhận Hiệp định và điều khoản về việc Hoa Kỳ đóng góp hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt
Nam dân chủ cộng hòa.

Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Paris

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

a) Đối với Việt Nam
- Hiệp định Paris là thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên
các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao; là đỉnh cao thắng
lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ cứu
nước, là mốc son trong trang sử vàng của nền ngoại giao cách
mạng Việt Nam; đánh dấu bước trưởng thành tột bậc của nền
ngoại giao cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.
- Hiệp định Paris là bước ngoặt lịch sử, khẳng định bản lĩnh, trí
tuệ và sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng, phát huy cao
độ thắng lợi trên các mặt trận ngoại giao, chính trị, quân sự, kết
hợp thành công sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại,
tạo ra thế và lực mới cho cuộc chiến đấu của dân tộc ta, tạo thế
xoay chuyển có lợi cho cách mạng, đi đến Đại thắng mùa xuân
1975.
- Hiệp định Paris là văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên, toàn diện
nhất, đầy đủ nhất ghi nhận các quyền cơ bản của Nhân dân Việt
Nam; là sự công nhận chính thức của quốc tế đối với nền độc
lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

b) Đối với thế giới

- Thắng lợi của Hiệp định Paris và việc Mỹ rút khỏi Việt
Nam đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng của Nhân
dân Lào và Campuchia; góp phần mở ra một giai đoạn mới
ở khu vực Đông Nam Á - giai đoạn hòa bình, ổn định, khép
lại quá khứ, hướng đến xây dựng cộng đồng ASEAN.

- Hiệp định Paris là sự minh chứng hùng hồn cho chân lý
“đại nghĩa thắng hung tàn, chí nhân thay cường bạo”, củng
cố niềm tin của Nhân dân yêu chuộng hòa bình và các dân
tộc bị áp bức trên toàn thế giới vào sự nghiệp đấu tranh
chính nghĩa của mình. Hiệp định Paris đã đi vào lịch sử của
cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì độc lập, tự
do; vì hòa bình, công lý.

Những bài học quý giá
Trước hết, là bài học về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta mở ra mặt trận ngoại giao, phát huy thế mạnh của ngoại giao, phối hợp
với các mặt trận chính trị, quân sự; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất các mặt trận, “vừa đánh, vừa đàm”, tạo ra sức mạnh tổng
hợp, giành toàn thắng.

Thứ hai, là bài học về kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia dân tộc; vận dụng đúng đắn phương châm
ngoại giao Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tạo thời cơ, kéo địch vào đàm phán, chủ động tấn công ngoại giao và kết thúc
đàm phán khi điều kiện chín muồi; xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế rộng rãi
đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta để làm nên thắng lợi của Hội nghị Paris.

Thứ ba, là bài học về tầm quan trọng của thực lực. Đó là sức mạnh của chính nghĩa, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế; sức mạnh từ sự kết hợp tài tình giữa các mặt trận chính trị,
quân sự, ngoại giao; giữa đánh và đàm, giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Thứ tư, là bài học về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Để vượt qua những thách thức lớn, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế,
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là phương cách cực kỳ quan trọng, bảo đảm thắng lợi. “Đoàn kết, đoàn kết, đại
đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.



55 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân
1968

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ 15 phút ngày 30
tháng 1 năm 1968 ta đồng loạt tiến công vào
thị trấn Tân Cảnh, thị xã Kon Tum (Kon
Tum), thị xã Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), thị xã
Plây Cu (Gia Lai), thành phố Qui Nhơn (Bình
Định), thành phố Đà Nẵng, thị xã Hội An.

Đêm 29 rạng ngày 30 tháng 1 năm 1968 Bộ
binh, đặc công, pháo binh, biệt động ta đánh
mạnh, đánh trúng các mục tiêu trọng yếu của
địch ở Sài Gòn - Gia Định, Huế, Quảng Trị,
Đà Nẵng,...

Biệt động ta đã đồng loạt đánh vào các mục tiêu quy định: Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Quân
lực Việt Nam Cộng hoà, Bộ Tư lệnh Hải quân, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài Phát thanh, toà Đại sứ Mỹ.
Trận đánh toà Đại sứ Mỹ hơn 6 tiếng đồng hồ với 17 chiến sĩ biệt động của ta đương đầu với lực
lượng quân cảnh, lính dù của Mỹ đã gây một tiếng vang lớn làm chấn động nước Mỹ.
22 giờ 33 phút, ngày 31 tháng 01 năm 1968, tiếng súng tấn công bắt đầu vang lên khắp thành phố; sau
4 ngày chiến đấu liên tục quân và dân ta đánh chiếm hầu hết các mục tiêu quan trọng như: Dinh Tỉnh
trưởng, đồn cảnh sát, đài Phát thanh, khách sạn Thuận Hóa, Hương Giang (hang ổ của Mỹ), sân bay
Phú Bài…

Từ ngày 31 tháng 01 đến ngày 24 tháng 02 năm 1968), quân và dân ta đã diệt, bắt sống, bức hàng và
làm tan rã hàng chục ngàn tên địch, bắn rơi và phá hỏng nhiều máy bay, tàu chiến, xe quân sự, giải
phóng 210.000 dân, 20 xã, 271 thôn, thành lập chính quyền ở 200 thôn.

Từ tháng 5-1968 đánh vào 30 thành phố, thị xã, quận lỵ, chi khu; 27 bộ tư lệnh từ quân đoàn đến
trung đoàn; 40 sân bay; nhiều kho tàng và các trục đường giao thông thủy bộ của địch.

Từ ngày 17-8-1968,. Quân ta đã đánh vào 27 thành phố, thị xã, 100 thị trấn, huyện lỵ, chi khu, 107
sân bay, 30 kho hậu cần lớn, 6 bộ tư lệnh sư đoàn Mỹ - Ngụy.

Quân và dân ta đã đánh vào 4 trong 6 thành phố lớn, 37 trong số 44 thị xã và hàng trăm thị trấn, quận
lỵ, 4 bộ tư lệnh quân đoàn, 8 trong 11 bộ tư lệnh sư đoàn quân đội Sài Gòn, 2 bộ tư lệnh biệt khu, 2
bộ tư lệnh dã chiến Mỹ cùng nhiều bộ tư lệnh lữ đoàn, trung đoàn, chi khu và hàng trăm căn cứ quân
sự địch bị tiến công đồng loạt. Chúng ta tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn quân địch, trong đó có 4 vạn
quân Mỹ, 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã với hơn 1,6 triệu dân.



Theo Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng, cái gì trái với đạo đức
cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân.

Những nguy hại của chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh chỉ rõ: “chủ nghĩa cá nhân là một kẻ
địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”. Người thường căn dặn, cách mạng và những người cách mạng
phải chiến thắng ba kẻ thù: (1) Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc. (3) Thói quen và truyền thống lạc
hậu. (3) Chủ nghĩa cá nhân.

Hồ Chí Minh còn gọi chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, kẻ địch ở bên trong. Người so sánh:
“Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá hoại ra”. Vì
vậy tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh là kiên quyết chống mọi kẻ thù, đồng thời với đấu tranh đến
cùng chống ngoại xâm theo tinh thần “hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến
đấu quét sạch nó đi”, phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, bởi chủ nghĩa cá nhân làm cho
một bộ phận cán bộ, đảng viên hư hỏng, đạo đức, phẩm chất thấp kém, dẫn đến tham nhũng, hủ hóa,
lãng phí, xa hoa. Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng có nguy cơ đe dọa sinh mệnh của Đảng,
sự tồn vong của chế độ, nhất là khi Đảng đã cầm quyền.

Hồ Chí Minh cũng lưu ý, kiên quyết đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân nhưng không phủ nhận
lợi ích chính đáng của cá nhân, không xem nhẹ vai trò cá nhân, không phủ nhận cá nhân “nếu những
lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích tập thể thì không phải là xấu”.

Hồ Chí Minh suốt đời chống chủ nghĩa cá nhân và Người cũng suốt đời quan tâm, chăm sóc con
người, tôn trọng nhân cách, tính cách, sở trường cá nhân, không vì chống chủ nghĩa cá nhân mà rơi
vào giáo điều, cực đoan là phủ nhận vai trò, tài năng sáng tạo của cá nhân. Xác định thái độ và phương
pháp đúng đắn, hài hòa, thấu lý đạt tình giữa phát triển cá nhân và xã hội.

Những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là một
thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác. Có thể nêu 10
loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân mà Hồ Chí Minh đã chỉ ra:

Bệnh quan liêu: xa rời thực tế, xa nhân dân, mất dân chủ. Đối với cấp trên thì xem thường, với
cấp dưới cậy quyền lấn át, với quần chúng thì quan cách. Bệnh quan liêu để lại những hậu quả nặng
nề đối với Đảng, Nhà nước và xã hội, trước hết là tham ô, lãng phí. Do đó, muốn trừ sạch nạn tham
ô, lãng phí cần phải tiêu diệt bệnh quan liêu.

Bệnh tham lam: đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc. Không lo “mình vì
mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”, chà đạp lên lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Do
đó “tự tư, tự lợi”, dùng của công làm việc tư, dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng
của mình.

Bệnh lười biếng: tự cho mình cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. Làm biếng học hỏi, làm biếng
suy nghĩ. Ngại khó khăn, gian khổ. Việc dễ thì tranh lấy cho mình. Việc khó thì đùn cho người khác.
Gặp việc nguy hiểm thì tìm cách trốn tránh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quét sạch chủ nghĩa cá nhân



Bệnh kiêu ngạo: tự cao, tự đại, hay lên mặt. Ưa người khác khen ngợi, tâng bốc mình. Ưa sai
khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì khoe khoang, vênh váo, cho ai cũng không
bằng mình. Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn người khác phê bình mình. Việc gì cũng
muốn làm thầy người khác.

Bệnh hiếu danh: tham danh, trục lợi, thích địa vị, quyền hành.
Bệnh “hữu danh, vô thực”: làm việc không thiết thực, làm cho có chuyện. Làm được ít suýt ra

nhiều.
Bệnh cận thị: không trông xa, thấy rộng, chỉ chăm chú những việc vụn vặt.
Bệnh tị nạnh: cái gì cũng muốn “bình đẳng”, sinh ra hiểu lầm hai chữ “bình đẳng”.
Bệnh xu nịnh, a dua: những người trước mặt thì ai cũng tốt, sau lưng thì ai cũng xấu. Theo gió

bẻ buồm, không có khí khái.
Bệnh kéo bè, kéo cánh: ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là

hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình người tốt cũng cho là xấu, việc
hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. Từ đó đi đến bè
phái, chia rẽ, mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành
đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về giải pháp nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh khẳng
định, đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân, do đó, nâng cao đạo đức cách mạng không
thể tách rời với chống chủ nghĩa cá nhân, luôn gắn xây với chống. Xây là để nâng cao đạo đức cách
mạng, chống là hướng tới mục tiêu quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Để xây và chống có hiệu quả,
Người nêu ra những giải pháp chủ yếu:

(1) Giải pháp từ phía Đảng:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục trong toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính

sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên.
Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để làm tròn sứ mệnh của mình, mỗi đảng viên phải ra sức học tập

chủ nghĩa Mác – lênin, củng cố lập trường giai cấp vô sản, phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách
mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cần kiệm xây dựng nước nhà; một lòng một dạ
phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc.

Thứ hai, thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Hồ Chí Minh đòi hỏi
mỗi cán bộ, đảng viên phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như rửa mặt hàng ngày.

Người lưu ý trong tự phê bình và phê bình:
* Phải có tình đồng chí thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thấu lý đạt tình.
* Phải ráo riết, triệt để, không nể nang, không thêm, không bớt, không suy diễn, quy kết.
Người căn dặn, cần phải đề phòng:
* Đầu cơ, lợi dụng phê bình để trù dập, để đạt mục đích tự tư, tự lợi.
* Dĩ hòa vi quý, không tự phê bình, cũng chẳng phê bình ai.
Thứ ba, chế độ sinh hoạt và kỷ luật đảng phải nghiêm minh. Phải có kỷ luật sắt, đồng thời là kỷ

luật tự giác. Người chỉ rõ, muốn nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì công
tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.



(2) Giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên:
Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên

trên hết, trước hết. Hồ Chí Minh căn dặn, Đảng là đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, của
toàn thể nhân dân lao động chứ không mưu cầu cho lợi ích của một nhóm người nào, một cá nhân
nào. 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. Người khẳng định: “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”.

Thứ hai, 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.

Mối quan hệ Đảng - Dân luôn là một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ,
việc gì làm cũng không nên”.

Hồ Chí Minh phê phán những cán bộ, đảng viên xa rời thực tế, bắt quần chúng làm theo ý
muốn, tư tưởng chủ quan của mình. Người gọi đó là những cán bộ, đảng viên làm việc theo cách
khoét chân cho vừa giầy. Chân là quần chúng. Giầy là cách tổ chức và làm việc của ta. Ai cũng đóng
giầy theo chân, không ai đóng chân theo giầy. Người kết luận: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với
quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng”.

Hồ Chí Minh suốt đời chống chủ nghĩa cá nhân và Người cũng suốt đời quan tâm, chăm sóc
con người, tôn trọng nhân cách, tính cách, sở trường cá nhân, không vì chống chủ nghĩa cá nhân mà
rơi vào giáo điều, cực đoan là phủ nhận vai trò, tài năng sáng tạo của cá nhân. Xác định thái độ và
phương pháp đúng đắn, hài hòa, thấu lý đạt tình giữa phát triển cá nhân và phát triển xã hội.

Trích: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân năm 2022



1. Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng & y tế cơ sở

2. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

3. Từ 1/1/2023, thay thế nội dung 186 chỉ tiêu tại Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

4. Chế độ BHXH, hỗ trợ đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty Nhà nước từ
15/01/2023

5. Quy định mới về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

6. 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

7. Từ 1/1/2023, cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước có 25 đơn vị

8. Bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính

9. Từ 15/1/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 đơn vị

10. Cơ cấu tổ chức mới của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 38 đơn vị

11. Từ 1/1/2023, áp dụng chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ công đoàn

12. Phụ cấp trách nhiệm với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

13. Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và tương đương

14. Quy trình giám định BHYT mới: Thực hiện song song 2 hình thức giám định

15. Có thể đăng ký mua thẻ BHYT tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia

16. Quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2023

17. Xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng

Nguồn: baochinhphu.vn



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.

2. Chia sẻ, định hướng tuyên truyền các tin, bài viết từ các trang được quản trị bởi các cơ
quan Đảng, Nhà nước, kênh thông tin của Đoàn Thanh niên, các tin bài từ chuyên mục
“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên website và các trang mạng xã
hội của Đoàn...; Đồng thời lưu ý nhận diện, không tuyên truyền, không chia sẻ tin, bài
viết từ các trang thông tin phản động của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

3. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong ĐVTN, tham
mưu với cấp ủy 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.

4. 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; kỷ niệm các ngày lễ lớn: kỷ niệm 93 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); Ngày Thầy thuốc Việt
Nam (27/02),...


