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Chủ tịch Hồ Chí Minh: Biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng 
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Với mỗi chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo 

đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, của dân tộc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

“Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, 

cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách 

mạng, không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được 

nhân dân” (Chủ tịch Hồ Chí Minh) 

Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng 

quý báu, đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh 

và đặc biệt là đạo đức Hồ Chí Minh. 

“Không có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được 

nhân dân” 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện và phát triển Đảng Cộng sản 

Việt Nam từng nhấn mạnh: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan, phát tài. Nó 

phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung 

sướng.” 

Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải 

có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không 

có đạo đức cách mạng thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.” (2) 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, quyết định mở 

Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ, tại xã Phú Đình, 

huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cuối năm 1953. 

(Ảnh: Tư liệu/TTXVN) 
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Để làm tròn nhiệm vụ đó, người cách mạng nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên 

nói riêng phải luôn nỗ lực phấn đấu, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, bởi 

vì: “Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng có thể khái quát thành bốn nội 

dung cơ bản là: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người; Cần kiệm liêm 

chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Tựu trung lại: “Đạo đức cách mạng 

là quyết tấm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. 

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 Marx-Lenin, 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.” (3) 

Ngay từ những ngày chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ yêu cầu về phẩm chất đạo 

đức và năng lực của người cán bộ cách mạng, bao gồm 23 điều răn: “Tự mình phải: 

Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. 

Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu 

danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng ham 

muốn về vật chất. Bí mật. Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể 

thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. 

Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn 

thể.” (4) 

Sau đó, ở trong những thời điểm khác nhau, Người nói nhiều về các phẩm chất 

đạo đức, song nhấn mạnh đạo đức cách mạng biểu hiện cụ thể ở những phẩm chất: 

trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô 

tư; tinh thần quốc tế trong sáng… 

Cùng với đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cách mạng phải có tài. 

Bởi theo Người, có đức mà không có tài thì vô dụng, nhưng nếu có tài mà không có 

đạo đức thì dù tài giỏi mấy, người cán bộ, đảng viên cũng không quy tụ, lãnh đạo được 

nhân dân. 

Do đó, đạo đức phải gắn liền với năng lực; với việc trau dồi năng lực chuyên 

môn, kỹ năng, nghiệp vụ... Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự mình rèn luyện 

đạo đức, hoàn thiện bản thân để quy tụ và hấp dẫn được quần chúng; từ đó, lãnh đạo, 

tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Bác Hồ - tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng 

Đối với dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng 

về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng 

của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh nước nhà bị xâm lược, nhân dân phải chịu cảnh 

lầm than, 21 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường 

cứu nước. Ba mươi năm bôn ba nước ngoài với biết bao phong ba, bão táp cũng không 
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ngăn nổi, không làm chùn ý chí của Người. Người luôn bền chí, quyết tâm vượt qua, 

để hướng tới một mục đích cao cả: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, 

đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.” (5) 

Sau khi trở về Tổ quốc, rồi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với những chủ 

trương sáng suốt và những quyết sách kịp thời, sáng tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, xây dựng tổ 

chức, lực lượng và tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Và suốt 

mấy chục năm sau đó, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành 

cả cuộc đời mình để đấu tranh giành độc lập, thống nhất cho đất nước, đem lại tự do 

và hạnh phúc cho nhân dân. 

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác ở Việt Bắc (1951). 

 (Ảnh: Tư liệu/TTXVN) 
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Không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng 

con người Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nỗ lực hết mình trong cuộc đấu tranh 

của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và 

tình hữu nghị giữa các dân tộc. Chính vì vậy mà không chỉ nhân dân Việt Nam kính 

yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà nhân dân thế giới cũng rất yêu quý Người, dành cho 

Người những tình cảm trân trọng và tốt đẹp. 

Nếu như yêu nước thương dân là lẽ sống, là ngọn nguồn, động lực và đích đến 

của mọi hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh, thì “cần kiệm liêm chính” lại 

là những phẩm chất căn bản, cốt lõi tạo nên tính cách, thói quen của Người. 

Người đã thực hành triệt để tất cả những quan niệm đạo đức mình đưa ra, thậm 

chí Người còn làm nhiều hơn, tốt hơn những gì Người nói. 

Về “cần,” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lao động, học tập, nghiên cứu không biết 

mệt mỏi để tìm ra con đường cứu nước; rồi cùng với Đảng lên kế hoạch, tổ chức, lãnh 

đạo nhân dân làm cách mạng thành công. 

Về “kiệm,” Người chính là tấm gương điển hình hiếm có về tính giản dị, thanh 

bạch. Dù là lãnh tụ của cả một quốc gia, nhưng Người luôn giản dị hết mức, từ ăn, mặc 

(đôi dép cao su, bộ ka ki màu vàng với đôi giày vải); đến ở (lúc ở chiến khu thì ở chung 

với cán bộ, nhân viên, về Hà Nội ở nhà của người thợ điện, sau này ở trong nhà sàn 

đơn sơ với vài vật dụng cá nhân tối cần thiết). 

Ngay cả trong công việc Người cũng luôn đề cao tính tiết kiệm, “khi không nên 

xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu”… Về “liêm,” sự thanh liêm của Người đã 

được thể hiện rõ nét qua từng lời nói, hành động. Không những không bao giờ có ý 

nghĩ tư lợi cá nhân, Người còn luôn trăn trở, nghĩ cách làm sao để dân mình có cuộc 

sống tốt hơn, làm sao để “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.” 

Về “chính,” Người luôn khiêm tốn, kính trên nhường dưới, yêu thương, quan 

tâm đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là những người nghèo khổ. Đặc biệt, Người 

luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trước hết, và đã hy sinh cả cuộc đời để mang lại nền 

độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. 

Bằng cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về 

đạo đức cách mạng, về cần, kiệm, liêm, chính cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng 

noi theo. 

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, trong hơn 90 năm 

xây dựng và trưởng thành của Đảng ta, đại bộ phận cán bộ, đảng viên phát huy được 

phẩm chất, đạo đức cách mạng. 

Đa số cán bộ, đảng viên luôn trau dồi và giữ được phẩm chất, đạo đức cách 

mạng, yêu nước, yêu dân, chí công, vô tư, gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành 

mạnh. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên vững vàng trước những biến động trong nước 
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và thế giới, hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới, hoàn thành các nhiệm vụ 

được giao. 

Bằng cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng ngời về 

đạo đức cách mạng, về cần, kiệm, liêm, chính cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng 

noi theo. 

Đặc biệt, nhiều cán bộ, đảng viên hoạt động trong các môi trường phức tạp, điều 

kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước 

dân, trước Đảng, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao, 

được quần chúng tin yêu, ca ngợi, góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng 

trong điều kiện mới. 

Đại bộ phận cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm 

chỉnh đường lối, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

Tuy vậy, bên cạnh những cán bộ, đảng viên mẫu mực, vẫn còn một bộ phận cán 

bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thoái hoá, biến chất, lập 

trường tư tưởng không vững vàng, dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào 

chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, của lợi ích nhóm… 

nên đã không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước nhân dân. 

Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên 

phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, 

cơ sở, ngăn trở sự nghiệp của Đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng, thậm chí gây 

ra những tổn thất lớn cho sự nghiệp cách mạng. 

Để đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần và rèn luyện đạo đức cách 

mạng hiệu quả, thiết thực, trong những năm qua, cấp ủy các cấp đã và đang triển khai 

sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.” 

Đồng thời ban hành các quy định nhằm rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng 

cho cán bộ đảng viên, như Quy định 47-QĐ/TW “Về những điều đảng viên không được 

làm,” Quy định 101-QÐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất 

là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp,” Quy định 124-QĐ/TW về “Giám sát của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn 

luyện, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên,” 

Quy định 109-QĐ/TW về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, 

rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên” và gần đây nhất là Quy định 08-

QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.” 
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Tại mỗi tổ chức cơ sở đảng, bằng cách gắn thực hành đạo đức cách mạng với 

phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đã nâng cao được nhận thức và 

hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp 

dẹp cái xấu; góp phần quan trọng xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về 

chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Rèn luyện đạo đức cách mạng là việc phải làm thường xuyên, liên tục, suốt đời; 

là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống và đấu tranh tiêu 

diệt chủ nghĩa cá nhân. 

Vì vậy, việc rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được tiến 

hành ở mọi lúc, mọi nơi. Quá trình rèn luyện đạo đức phải được thực hiện trong mọi 

hoạt động thực tiễn, trong mọi mối quan hệ với tổ chức và cá nhân; và phải được giám 

sát bởi cấp ủy, bởi nhân dân trên tinh thần: dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. 

Mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tu dưỡng đạo đức bằng những hành 

động cụ thể trong đời sống hàng ngày và khi thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy 

vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người 

đứng đầu nói riêng trong mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống đời thường để làm mẫu 

mực cho quần chúng. 

Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, khi chúng ta đang đứng trước thời 

điểm lựa chọn những người vừa có đức, vừa có tài để đảm nhận những trọng trách lãnh 

đạo đất nước, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư, để “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành 

của nhân dân”. 
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