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Abstract: Implementing the 4th Central Resolution of 12th Party Central Committee on
strengthening the construction and adjustment of the Party; prevent and repel the recession of
political ideology, morality, lifestyle, expression “self-evolutions”, “self-transformation” in
internal, it is necessary to learn the style of example of President Ho Chi Minh in order to promote
the responsibility of the leaders. In the article, we analyze the contents: Why does the head need to
set an example? How do the key officers and heads need to set an example? What should be done
to promote responsibility to set the example of the leader in implementing the 4th Central
Resolution of 12th Party Central Committee?
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theo. Bác khẳng định: “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” [1; tr
284]. Điều này xuất phát từ “sức mạnh không lời” của sự
nêu gương, “Một tấm gương sống” có sức thuyết phục,
định hướng, dẫn dắt và có sức mạnh giáo dục lan tỏa rất
lớn trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Sức
mạnh lan tỏa ấy phải được bắt đầu từ đội ngũ cán bộ chủ
chốt nhất là người đứng đầu. Người xưa đã có câu
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, sức mạnh vô biên của
người đứng đầu chính là sức mạnh của sự dẫn dắt, định
hướng, sức mạnh của sự quy tụ, đoàn kết và ảnh hưởng
đến cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và quần
chúng nhân dân. Theo đó, người đứng đầu hiện diện ở
trong tổ chức và ngoài xã hội phải có sứ mệnh luôn luôn
mang một tấm gương trong và sáng, không một chút bụi
mờ. Họ như là ngọn hải đăng dẫn tàu biển, như người
phát hiệu lệnh xung trận, như chiến sĩ tiên phong dẫn
đường cho cả tổ chức. Như vậy, nêu gương, nâng cao
tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cần được coi
là nhiệm vụ then chốt của then chốt trong xây dựng,
chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay, là điều kiện tiên
quyết cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
2.2. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nêu gương như
thế nào?
- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương, trước hết
đòi hỏi người đứng đầu cần phải tiên phong làm trước,
thực hành trước. Người thường xuyên nhắc nhở và yêu
cầu cán bộ, đảng viên: “Tự mình phải chính trước mới
giúp được người khác chính” [2; tr 16] Người nhắc nhở:
“Muốn lãnh đạo vững thì trước hết cán bộ và đảng viên

1. Mở đầu
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian
khổ, hi sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm
gương đạo đức mẫu mực cho cán bộ, đảng viên, nhân
dân học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức của Người
đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa
giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức; đạt tới sự nhất
quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và
đạo đức đời thường. Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng phong
cách nêu gương của Người mãi mãi là nguồn sáng bất
tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng
cho mọi người đến với chân, thiện, mĩ của cuộc sống.
Học tập và làm theo phong cách “nêu gương, nói đi đôi
với làm” của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối
với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, khi toàn
Đảng và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn,
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ.
Với ý nghĩa đó, bài viết phân tích những nội dung: Vì
sao người đứng đầu phải nêu gương? Cán bộ chủ chốt,
người đứng đầu nêu gương như thế nào? Cần làm gì để
phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII?
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vì sao người đứng đầu phải nêu gương?
Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về nêu gương rất mộc
mạc, dễ thấm, dễ hiểu, đó là sự tiên phong thực hành
trước, là sự mực thước, là cái chuẩn cho người khác noi
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phải có tư tưởng, lập trường vững chắc để lãnh đạo, xung
phong làm gương mẫu” [2; tr 130]. Cách đây gần 50 năm,
đúng vào ngày kỉ niệm thành lập Đảng lần thứ 39
(03/02/1969), Báo Nhân Dân - cơ quan Trung ương của
Đảng công bố bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
với bút danh T.L. Mở đầu bài viết, Bác khẳng định:
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đây vừa là lời
nhắc nhở vừa là lời dạy ân cần của Bác đối với cán bộ,
đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu
gương trong công việc, trong đạo đức lối sống, trong tác
phong hàng ngày, tiên phong trong suy nghĩ và hành
động, dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn. Chỉ có như
vậy thì “làng nước” - được hiểu là cán bộ, đảng viên
thuộc quyền và quần chúng nhân dân mới tin theo và noi
theo. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa
XII), người đứng đầu phải xác định phòng, chống sự suy
thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống là lương tâm và trách nhiệm của
mình trước Đảng, trước nhân dân, trước Tổ quốc. Là
người lãnh đạo, quản lí tình hình mọi mặt của tổ chức, cơ
quan, đơn vị, chịu trách nhiệm cao nhất việc tổ chức thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức, cơ
quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, người đứng đầu
phải đi đầu, gương mẫu trong cuộc đấu tranh này. Thực
tế cho thấy, nếu người đứng đầu có bản lĩnh chính trị
vững vàng, kiên định, kiên trì với sự nghiệp cách mạng,
tuyên truyền tốt, thường xuyên, tích cực đấu tranh, phê
phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc, chắc
chắn tình hình chính trị, tư tưởng ở địa phương, cơ quan,
đơn vị sẽ vững vàng, hiện tượng suy thoái về tư tưởng
chính trị sẽ khó có thể xảy ra và theo đó cũng không có
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ. Người đứng đầu thật sự thanh liêm, hết lòng vì
công việc, “dĩ công vi thượng”, có năng lực quản lí giỏi,
kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, thì chắc chắn
hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí
trong cơ quan, đơn vị cũng sẽ rất khó xảy ra; nếu có xảy
ra cũng sẽ sớm bị phát hiện và được xử lí nghiêm khắc,
triệt để. Người đứng đầu có đạo đức, lối sống trong sáng,
lành mạnh, thường xuyên chăm lo xây dựng môi trường
văn hóa, nghiêm khắc lên án thói cá nhân, ích kỉ, ham
hưởng thụ, hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống
trong cơ quan, đơn vị cũng khó có cơ hội nảy sinh.
- Nêu gương, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải làm
“mực thước” - làm mẫu để cán bộ, đảng viên và quần
chúng noi theo. Người khẳng định: “Muốn hướng dẫn
nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt
chước” [2; tr 16]. Theo đó, cán bộ chủ chốt, người đứng
đầu cần phải “làm mẫu” trong ba mối quan hệ: Đối với
mình, đối với người, đối với việc và nội dung “làm mẫu”

là “nói đi đôi với làm”. Đối với mình là không được tự
cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh
rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh
này thì dễ mù quáng, thiển cận, luôn đề cao cá nhân mình,
coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại.
Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không
cho mình tiến bộ thêm” [3; tr 398]. Đối với người là phải
yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ
chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ,
đảng viên phải thực hiện tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu
thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà
kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến
Đảng, đến nhân dân” [4; tr 90]. Đối với việc phải tận tâm,
tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên
phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”,
nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người
luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công
vô tư”, nghĩa là phải biết hi sinh lợi ích cá nhân cho lợi
ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng.
Theo Hồ Chí Minh, muốn nêu gương thì cán bộ, đảng
viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm”, phải nêu
gương nói và nêu gương làm và phải biết lấy người tốt,
việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề
cực kì quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu
gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người
cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần
chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói
mà không làm, hoặc “nói một đằng, làm một nẻo”, thì
nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng, và
vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được. Sự
thống nhất giữa lời nói và việc làm còn là một yêu cầu
khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất
là người đứng đầu trong tình hình hiện nay.
- Nêu gương, theo Hồ Chí Minh là để mọi người “bắt
chước”, noi theo. Bản chất của sự nêu gương xuất phát
từ vai trò, trách nhiệm và là công việc tự giác, thường
xuyên của người cán bộ, đảng viên, đó cũng là niềm vinh
dự và lòng tự trọng của người cán bộ cách mạng, chứ
không phải là sự “thể hiện” để bắt mọi người noi gương.
Bác dạy: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày
giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để
xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây
dựng con người mới, cuộc sống mới” [4; tr 291]. Bác đã
nêu lên một triết lí sâu xa về sự nêu gương, đó là mối
quan hệ chặt chẽ giữa nêu gương và noi gương. Noi
gương chỉ được thực hiện khi có sự nêu gương, có sự
“làm mẫu”, làm “mực thước” và nêu gương chỉ có giá trị
đích thực khi có sự noi gương. Trong gia đình, cha mẹ có
thể là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối
với các em; trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm
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gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh
đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu
gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày,
người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách
nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư
trong sáng, mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn
vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói
hư, tật xấu. Theo đó, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ thành công khi có sự
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng
đầu. Bác chỉ rõ: “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 cả về 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, trí 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” [4; tr 61]. Điều đó cũng có nghĩa nêu gương
phải là những điều mà cán bộ, đảng viên và quần chúng
có thể học được, làm được, “bắt chước” được chứ không
phải những điều quá cao siêu. Theo đó, người đứng đầu
cần phải bắt đầu từ những việc bình thường trong cuộc
sống, trong lối sống, trong công việc, từ cách nghĩ cho
đến cách làm. Đồng thời, thông qua đó, hướng dẫn mọi
người làm theo, đó chính là tính thuyết phục của sự nêu
gương và cũng là giá trị đích thực của việc nêu gương.
2.3. Cần làm gì để phát huy trách nhiệm nêu gương
của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII?
Học tập phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương, cần
nghiêm túc quán triệt 04 nhóm giải pháp theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Về công tác chính
trị, tư tưởng; tự phê bình và phê bình (gồm 10 nội dung
cụ thể); về cơ chế, chính sách (gồm 6 nội dung cụ thể);
về kiểm tra, giám sát, kỉ luật Đảng (gồm 8 nội dung cụ
thể); về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội (gồm 5 nội dung cụ
thể). Để phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng
đầu trong thực hiện nghị quyết, cần triển khai, thực hiện
một số giải pháp cụ thể sau:
- Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, cần phải xây dựng
thể chế về nêu gương, cụ thể hóa xây dựng và thực hiện
nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ
trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của
người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên
trong phòng, chống và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn

biến”, “tự chuyển hóa”. Rà soát, hoàn thiện và thực hiện
nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi
quyền lực của người đứng đầu. Đồng thời, phải tạo lập
một môi trường giàu tính Đảng; hoàn thiện hệ thống
chính sách tạo động lực để khuyến khích và phát huy
trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
- Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò
tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tự phê
bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của
Đảng ta. Thông qua việc làm này, “cơ thể” Đảng như
được “gột sạch những vết nhơ”; cán bộ, đảng viên nhận
rõ ưu, khuyết điểm của mình để phấn đấu và rèn luyện;
những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” sẽ được nhận diện và khắc phục. Bởi thế, cần đẩy
mạnh tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh
hoạt Đảng với tinh thần xây dựng, trung thực, chỉ rõ
những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần xây dựng
quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng
nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng
thắn, dám đấu tranh. Cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực
tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có
biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Cùng với đó, cần đề cao vai trò gương mẫu của người
đứng đầu trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới phong cách làm
việc, sâu sát cơ sở. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám
sát, thi hành kỉ luật Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng
cường “sức đề kháng” nhằm vô hiệu hóa mọi âm mưu,
hoạt động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa,
lũng đoạn nội bộ, tha hóa cán bộ Đảng, Nhà nước của
các thế lực thù địch. Vận dụng linh hoạt các biện pháp
xử lí đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với làm, tạo
môi trường thuận lợi phòng, chống có hiệu quả biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa
phương, cơ quan, đơn vị phải đăng kí trước tập thể về nội
dung trách nhiệm nêu gương trên cả ba phương diện: Đối
với mình; đối với người, với tổ chức và đối với công việc.
Đồng thời, phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện nghiêm
túc theo phương châm 3R (Rà soát, Rèn luyện, Rút kinh
nghiệm). Người đứng đầu cần phải nghiêm túc kiểm tra,
rà soát hàng ngày, hàng giờ theo các tiêu chí đã được
Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII chỉ ra; chủ động,
nghiêm khắc trong tự phê bình, xây dựng kế hoạch, xác
định mục tiêu để rèn luyện, rút kinh nghiệm để nêu tấm
gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
(Xem tiếp trang 19)

3

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 454 (Kì 2 - 5/2019), tr 15-19

dục. Ngành GD-ĐT các địa phương cần tích cực huy
động các nguồn xã hội hóa tham gia vào công tác khuyến
học, khuyến tài.
3. Kết luận
Từ các số liệu khảo sát, có thể nhận thấy, ĐBSCL có
chất lượng giáo dục THPT còn thấp so với các khu vực
KT-XH khác. Vì vậy, việc quan tâm đầu tư đặc biệt cho
GD-ĐT vùng ĐBSCL trong giai đoạn hiện nay là yêu
cầu cấp thiết không chỉ cho chính quyền và nhân dân các
tỉnh, thành trong vùng mà còn là trách nhiệm chung của
cả nước, trong đó ngành GD-ĐT mà chủ yếu là các cơ sở
giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng.
Xuất phát từ cơ sở đó, chúng tôi đề xuất 6 giải pháp
nâng cao chất lượng quản lí HĐHT của HS THPT ở
ĐBSCL, đó là: tổ chức quản lí tốt kỉ luật học tập; xây
dựng môi trường học tập; xây dựng và nâng cao năng lực
của cán bộ quản lí và GV; phối hợp chặt chẽ với gia đình
và lực lượng giáo dục; chú ý giúp đỡ từng HS cụ thể; thi
đua khen thưởng nhằm đưa GD-ĐT của vùng theo kịp
các vùng KT-XH khác, đáp ứng được các yêu cầu đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và hội nhập quốc tế.
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HỌC TẬP PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG...
(Tiếp theo trang 3)
3. Kết luận
Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ
kính yêu của dân tộc Việt Nam là tấm gương mẫu mực
về sự tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm. Quan điểm,
tư tưởng về nêu gương của Người là chỉ dẫn, là động lực
tinh thần to lớn, một giá trị nhân văn trong chuẩn mực
đạo đức của người chiến sĩ cách mạng, nhất là lãnh đạo
cấp cao, đứng đầu. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên
chính là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là giá trị
đạo đức mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm đạo
lí truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trong
điều kiện đất nước được độc lập đi lên chủ nghĩa xã hội,
sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là
người đứng đầu lại càng có vai trò, ý nghĩa quan trọng và
việc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII thông qua Nghị
quyết số 04-NQ/TW là sự cần thiết, cấp bách để xây
dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.
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