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Ở CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ HIỆN NAY
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Abstract: Ho Chi Minh's thought about military discipline is a very important part of the legacy
He left for our people. Applying Ho Chi Minh's thought on building discipline for military
personnel is to build for each military the ability to control one's own behavior according to the
requirements of state law, command and regulation of the military in a self-conscious way. This is
a very important requirement to maintain strict discipline, enhance the fighting power in the basic
units in our Army today. The article presents a number of measures to apply Ho Chi Minh's thought
to build discipline for military personnel in the basic units today.
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Bài viết trình bày một số biện pháp vận dụng tư tưởng
Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân
ở các đơn vị cơ sở hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí
Minh về xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân
Nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân có thể thông qua các
bài nói, bài viết… và thông qua các hoạt động thực tiễn
lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh cách mạng, xây
dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn
dân của Người. Qua các tài liệu này có thể nhận thấy tư
tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kỉ luật quân sự khá
toàn diện, trong đó gồm những nội dung chủ yếu như sau:
- Về vai trò của kỉ luật quân sự: Người khẳng định kỉ
luật quân sự phải nghiêm minh, đó là một nhân tố quan
trọng bảo đảm sự tồn tại, trưởng thành và chiến thắng của
quân đội, là mạch nguồn tạo nên sức mạnh của từng đơn
vị… Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Bộ đội không có
kỉ luật, đánh giặc nhất định thua” [1; tr 537]. Trên cơ sở
nhận thức rõ vai trò to lớn của kỉ luật đối với sức mạnh
của quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ,
chiến sĩ cần thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm,
tích cực chấp hành kỉ luật một cách “tự giác, nghiêm
minh”.
- Về con đường hình thành tính kỉ luật cho quân
nhân: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để có quân nhân có
kỉ luật tốt, trước tiên phải nâng cao trình độ tri thức về
mọi phương diện cho cán bộ, chiến sĩ. Trong một lá thư
gửi bộ đội, Bác dạy: “Quân nhân phải biết võ, phải biết
văn. Võ như tay phải, văn như tay trái của quân nhân.
Muốn biết thì phải thi đua học…”. Cùng với việc giáo
dục tri thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải làm cho

1. Mở đầu
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định:
“Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, chính sách đúng và
nhờ kỉ luật nghiêm. Vì vậy, kỉ luật phải nghiêm minh” [1; tr
483]. Lời chỉ dạy đó đã khẳng định vai trò hết sức to lớn của
kỉ luật trong hoạt động quân sự, đó là một nhân tố quan trọng
bảo đảm sự tồn tại, trưởng thành và chiến thắng của quân
đội, là mạch nguồn tạo nên sức mạnh của đơn vị, đồng thời
giáo dục những phẩm chất nhân cách tốt đẹp cho quân nhân.
Kỉ luật quân sự là một hình thức đặc biệt của kỉ luật
mà đặc trưng của nó được quyết định bởi nội dung và
tính chất của hoạt động quân sự. Kỉ luật quân sự đòi hỏi
những người thực hiện nghĩa vụ quân sự tính tập trung,
chính xác; tinh thần chấp hành triệt để, vô điều kiện, tự
chủ, kịp thời, nhanh chóng mệnh lệnh, chỉ thị của người
chỉ huy và mục tiêu cuối cùng của việc giáo dục, rèn
luyện, duy trì kỉ luật quân sự chính là xây dựng ý thức tự
giác chấp hành kỉ luật - tính kỉ luật cho mỗi quân nhân.
Tuy nhiên, hiện nay, trước những diễn biến phức tạp
của tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là trong bối
cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh
tế quốc tế, phát triển kinh tế thị trường thì yêu cầu nhiệm
vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày
càng cao. Trong khi tình trạng suy thoái về chính trị, tư
tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ
cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí,
quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được
ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức
tạp…[2; tr 173] … đang hàng ngày, hàng giờ tác động
đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, rèn
luyện, xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân theo tư tưởng
Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề có
ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.
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mọi người có nhận thức đúng đắn, sâu sắc nhiệm vụ cách
mạng, quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân;
ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỉ luật. Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ rõ “phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao
chiến thuật và kĩ thuật, nâng cao kỉ luật tự giác của bộ
đội ta” [1; tr 471].
- Về phương pháp thực hành kỉ luật quân sự: Chủ tịch
Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp phê bình
và tự phê bình trong việc quản lí và duy trì chấp hành kỉ
luật. Bác dạy: “Người cán bộ muốn tốt thì phải có đạo
đức cách mạng, phải biết phê bình và tự phê bình, phải
biết kỉ luật”. Phương pháp nêu gương được Bác coi là
hữu hiệu để hướng dẫn các hành vi về đạo đức và ý thức
tổ chức kỉ luật cao. Trước hết là sự gương mẫu về hành
vi kỉ luật của cán bộ sĩ quan. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
chỉ rõ: “Trong quân đội cách mạng, cán bộ phải làm
gương mẫu, phải chăm nom đến đời sống tinh thần, vật
chất của chiến sỹ, phải gương mẫu học tập và giữ kỉ
luật” [1 ; tr 491]. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh
cũng yêu cầu cần phải kết hợp thực hiện tốt phương pháp
động viên khen thưởng và xử phạt theo hướng: “Có ưu
điểm thì phải khen thưởng; người làm trái kỉ luật thì phải
phạt”. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh
đến phương pháp rèn luyện thói quen hành vi, Người cho
rằng quân nhân muốn có kỉ luật thì không chỉ dừng lại ở
giáo dục nhận thức đúng mà còn phải tổ chức rèn luyện
thông qua thực tiễn công việc và các nhiệm vụ hàng
ngày.
- Về công tác giáo dục kỉ luật quân sự: Chủ tịch Hồ
Chí Minh yêu cầu giáo dục kỉ luật cho quân nhân phải
đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, chu đáo, không được làm
qua loa, đại khái, mang tính chiếu lệ. Theo Chủ tịch Hồ
Chí Minh, để tiến hành kỉ luật có hiệu quả, thì ngoài việc
quản lí giáo dục của các tổ chức, cần đòi hỏi từng cá nhân
phải tự giác chấp hành nghiêm kỉ luật của quân đội, mệnh
lệnh chỉ thị của người chỉ huy. Trong công tác giáo dục
kỉ luật quân sự, Bác đặc biệt quan tâm đến giáo dục ý
thức tổ chức kỉ luật cho sĩ quan, đặc biệt là cán bộ chủ trì
đơn vị. Nói chuyện với đại biểu quân đội nhân dịp Tết
Đinh Dậu (1957), Bác nhắc nhở: “Trong quân đội cách
mạng, cán bộ gương mẫu, phải chăm nom đến đời sống
tinh thần, vật chất của chiến sĩ, phải gương mẫu học tập
và giữ kỉ luật”.
2.2. Một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
nhằm xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân ở đơn vị cơ
sở hiện nay
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tính
kỉ luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở hiện nay là một quá
trình kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội dung và nguyên tắc,
tính chất và hoàn cảnh, biện pháp và đối tượng…, đòi hỏi
lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nắm chắc cốt lõi nội dung

tư tưởng của Người, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ huy
đồng thời linh hoạt trong vận dụng vào thực tiễn, trong
đó cần tập trung làm tốt các nội dung biện pháp sau:
2.2.1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
đạo đức, pháp luật cho quân nhân
Giáo dục chính trị tư tưởng là nội dung biện pháp
quan trọng nhất góp phần hình thành ý thức kỉ luật cho
quân nhân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo
đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người
“Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, trong
Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ
nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống
nhất thì hành động mới thống nhất” [1; tr 319].
Nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức pháp
luật cho quân nhân về thực chất là xây dựng bản chất giai
cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của quân
đội; làm cho cán bộ, chiến sĩ giác ngộ sâu sắc mục tiêu,
lí tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,
trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, luôn
đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; có phẩm chất đạo
đức trong sáng; trước mọi diễn biến phức tạp của tình
hình luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào
sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc
lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do
đó, phải coi trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng; trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những
kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách,
pháp luật Nhà nước; trọng tâm là những vấn đề về nhiệm
vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân
đội nhân dân trong thời kì mới theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng
bộ Quân đội đã đề ra.
Để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức, pháp luật cho quân nhân hiện nay đòi hỏi cấp ủy, chỉ
huy các cấp cần xác định rõ việc lãnh đạo nâng cao trình
độ chính quy, chấp hành kỉ luật, pháp luật là nhiệm vụ
trọng tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của đơn vị.
Thường xuyên giáo dục cho bộ đội có nhận thức đầy đủ
về vị trí, vai trò của việc chấp hành điều lệnh, xây dựng
chính quy, tạo sự chuyển biến trong mọi hoạt động của
đơn vị. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên
truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng; chú trọng
khai thác, sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại,
hình thức thông tin hấp dẫn, có sức thuyết phục cao để
định hướng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về
xây dựng chính quy, chấp hành kỉ luật, pháp luật. Tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện
điều lệnh với duy trì nền nếp các chế độ sinh hoạt chính
quy. Tăng cường các biện pháp quản lí, rèn luyện và chấp
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hành kỉ luật, thực hiện nghiêm công tác quản lí bộ đội
toàn diện, chặt chẽ cả số lượng, chất lượng. Phát huy tốt
vai trò của các tổ chức ở đơn vị kết hợp chặt chẽ với gia
đình, địa phương trong quản lí bộ đội.
2.2.2. Tổ chức tốt các hoạt động quân sự trong đơn vị,
thực hành kỉ luật nghiêm
Hoạt động quân sự của quân nhân là một loại hoạt
động đặc biệt gắn liền với gian khổ, ác liệt, hi sinh đổ
máu. Đặc thù của hoạt động quân sự thể hiện tập trung ở
các mối quan hệ đặc biệt giữa con người với con người
trong sử dụng công cụ đặc biệt - vũ khí, trang bị kĩ thuật
nhằm tiêu diệt đối phương, sử dụng biện pháp đặc biệt biện pháp bạo lực; ở khả năng chuyển hoá, biến động
nhanh của môi trường hoạt động, chứa đựng sự hi sinh,
gian khổ, ác liệt và mất mát; ở sự đối kháng giai cấp tập
trung một cách trực tiếp và nguy hiểm nhất. Tính đặc thù
và yêu cầu cao của hoạt động này đòi hỏi phải hình thành
ở quân nhân những phẩm chất nhân cách chuyên biệt,
trong đó có tính kỉ luật. Đó chính là sự thành thạo nghiệp
vụ quân sự, sự chấp hành một cách tự giác và triệt để chế
độ quy định của đơn vị, điều lệnh, điều lệ quân đội, pháp
luật nhà nước. Hồ Chí Minh đã dạy “Phải tăng cường
công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng
việc huấn luyện bộ đội... phải rèn luyện tư tưởng, nâng
cao trình độ giác ngộ chính trị cũng như trình độ chiến
thuật và kĩ thuật của cán bộ” [4; tr 29]. Đó chính là nội
dung cơ bản nhất nhằm rèn luyện quân nhân đáp ứng yêu
cầu cao của hoạt động quân sự. Đặc biệt, trong giai đoạn
hiện nay, nếu có chiến tranh xảy ra đó sẽ là một cuộc
chiến công nghệ cao có quy mô rất lớn, liên tục, ác liệt,
sức hủy diệt lớn, biến động nhanh và vô cùng phức tạp.
Tác động của nó đến người lính trên chiến trường là sự
thử thách khắc nghiệt về bản lĩnh chính trị, sức bền vững
về tâm lí, sự cường tráng về thể chất, tính hợp đồng chặt
chẽ và một sự chấp hành tuyệt đối và triệt để kỉ luật. Vì
vậy, rèn luyện các kĩ xảo, kĩ năng trong hoạt động quân
sự có một ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành tính
kỉ luật cho quân nhân.
Sáng lập và rèn luyện quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí
Minh luôn nhấn mạnh yêu cầu phải xây dựng quân đội
ngày càng chính quy, hiện đại, nhất là trong bối cảnh của
thời kì đổi mới và hội nhập hiện nay. Để rèn luyện quân
nhân, đưa quân đội tiến lên chính quy, Người đã chỉ ra
những khuyết điểm và yêu cầu “Từ trước đến nay bộ đội
ta còn nhiều tác phong du kích. Bây giờ đổi sang chính
quy có nhiều chỗ mới lạ và khó khăn. Phải thấy cái gì
khó khăn để khắc phục, không sợ khó khăn” [5; tr 221];
và “khi cần thiết thì phải thi hành kỉ luật nghiêm minh,
đúng mức” [6; tr 170]. Vì vậy, song song với tổ chức tốt
các hoạt động quân sự, việc duy trì nghiêm kỉ luật đơn vị
là cơ sở quan trọng để hình thành nên thói quen sống có

kỉ luật của quân nhân. Việc duy trì nghiêm kỉ luật đơn vị
sẽ làm cho quân nhân hình thành nên thói quen sống có
kỉ luật, các hành động được thực hiện đúng với tiêu
chuẩn đạo đức, đúng với pháp luật, kỉ luật và yêu cầu của
điều lệnh quân đội một cách dễ dàng, tự nhiên, không cần
phải có sự đấu tranh về động cơ.
Bên cạnh đó, việc tiến hành xử lí hành vi vi phạm kỉ
luật cũng hết sức quan trọng, nó là cơ sở đảm bảo tính
nghiêm minh và công bằng của kỉ luật. Kinh nghiệm cho
thấy, việc tiến hành xử lí các hành vi vi phạm kỉ luật của
quân nhân mà nhẹ trên, nặng dưới, tiến hành không dứt
điểm thì hiệu quả đề giáo dục kỉ luật sẽ ngược lại. Ở
không ít đơn vị, khi có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỉ luật
nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước nhưng do
nhiều lí do khác nhau, các đơn vị giấu cấp trên, giữ lại để
“xử lí nội bộ”, hoặc tìm cách làm cho vi phạm lớn hóa
nhỏ, tính chất nghiêm trọng thành không nghiêm trọng…
Hậu quả là, không những tình trạng vi phạm kỉ luật
không giảm đi mà còn có xu hướng phức tạp hơn, ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của
đơn vị. Rõ ràng, tính nghiêm minh trong xử lí hành vi vi
phạm kỉ luật là một trong những yếu tố quyết định đến
chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và niềm tin của
quân nhân vào tính nghiêm minh, công bằng của kỉ luật.
Xử lí kỉ luật không chỉ là vấn đề thuộc về nguyên tắc mà
còn là một nghệ thuật trong chỉ huy quản lí, tức là phải
thực hiện đúng phương châm công minh, chính xác, kịp
thời. Thi hành kỉ luật phải công minh, công bằng đối với
tất cả đảng viên và phải giữ kỉ luật rất nghiêm từ trên
xuống dưới, không được vì quan điểm chủ quan, đặt “cái
tình” cao hơn “cái lí” mà xem nhẹ hình thức kỉ luật. Kỉ
luật phải dân chủ, chính xác, hình thức kỉ luật phải đúng
với nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân
vi phạm, phải nghiêm khắc với những kẻ ngoan cố, cố
tình vi phạm, nhưng lại khoan dung, độ lượng đối với
những người biết hối lỗi nhận sai lầm, sửa chữa khuyết
điểm. Việc xử lí công minh, chính xác, kịp thời chính là
thực hiện tốt dân chủ, vừa có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe,
ngăn ngừa vi phạm, làm cho mọi quân nhân không bị
“nhờn” kỉ luật, vừa có tác dụng giáo dục đơn vị và mỗi
quân nhân hiểu rõ bản chất của kỉ luật, qua đó tự giác
chấp hành nghiêm kỉ luật.
2.2.3. Phát huy sức mạnh tập thể và vai trò nêu gương
của cán bộ chỉ huy trực tiếp
Trong xây dựng, hình thành tính kỉ luật, môi trường
tập thể và vai trò của cán bộ chỉ huy có tác động to lớn
trong định hướng nhận thức và hành động đúng đắn cho
quân nhân. Một tập thể quân nhân mạnh, mọi thành viên
luôn có thái độ đòi hỏi cao lẫn nhau, ý thức tự phê bình
và phê bình tốt,... sẽ là môi trường thuận lợi để hình
thành, phát triển tính kỉ luật và những phẩm chất nhân
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cách tốt đẹp cho quân nhân. Tập thể đó giúp quân nhân
đấu tranh động cơ, giải quyết một cách tích cực những
xung đột bên trong hướng vào việc hình thành các hành
vi thói quen tốt và loại bỏ dần các hành vi tiêu cực, vô
kỉ luật.

Do vậy, cán bộ phải luôn là một tấm gương sáng về
phong cách, tác phong làm việc mẫu mực, nói đi đôi với
làm, gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỉ luật, có phẩm
chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh,
cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Luôn quan tâm,
chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, sự tiến bộ của
cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình; gần gũi, sâu sát nắm
chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm lí, tình cảm trong
quá trình công tác, rèn luyện để kịp thời ngăn chặn, uốn
nắn biểu hiện vi phạm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc,
duy trì đơn vị chấp hành nghiêm các chế độ, quy định,
thực hiện “sai đâu, sửa đấy”, không hữu khuynh, né
tránh. Làm cho nêu gương là hoạt động hàng ngày, diễn
ra thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động.
Ở đó, người chỉ huy bằng những chuẩn mực và hành vi
đạo đức của mình, thông qua hoạt động thực tiễn để định
hướng, xác lập chuẩn mực đạo đức chung của toàn đơn
vị. Đồng thời, thông qua quá trình đó, các giá trị, chuẩn
mực, hành vi và quan hệ đạo đức của mỗi quân nhân và
tập thể quân nhân ngày càng hoàn thiện hơn. Chính vì
vậy, để nêu gương đạt được hiệu quả cao, đòi hỏi lãnh
đạo, chỉ huy đơn vị phải có những cách làm hay, bằng
nhiều biện pháp phù hợp để nhân rộng các điển hình tiên
tiến, làm cho các tấm gương đạo đức thực sự có sức lan
tỏa, giáo dục trong đơn vị.
2.2.4. Phát huy tính tích cực, tự giác của mỗi quân nhân
trong tự rèn luyện và chấp hành kỉ luật
Kỉ luật của Quân đội ta là kỉ luật tự giác, nghiêm minh
được xây dựng và duy trì trên cơ sở giác ngộ về lí tưởng
và mục tiêu chiến đấu, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với
sự nghiệp cách mạng; bản lĩnh và năng lực hoàn thành
nhiệm vụ của mỗi quân nhân, cùng với giáo dục là sự tổ
chức quản lí chặt chẽ và thưởng phạt nghiêm minh. Do
đó, bản chất kỉ luật của Quân đội ta là kỉ luật sắt, rất
nghiêm minh, nhưng đồng thời lại phát huy cao độ tính
tự giác từ mỗi quân nhân.
Chấp hành kỉ luật là trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc
đối với mỗi quân nhân và tập thể quân nhân, song sự chấp
hành đó như thế nào, tự giác hay không tự giác phụ thuộc
chủ yếu vào tính kỉ luật của mỗi cá nhân và tập thể. Vì
vậy, thực chất của củng cố kỉ luật quân sự là xây dựng
tính kỉ luật cao cho mỗi quân nhân và tập thể quân nhân.
Kỉ luật ấy phải xuất phát từ tính tự nguyện của từng cá
nhân và của tập thể. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc (tháng
3 năm 1961), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sức
mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỉ luật tự giác, ý
thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng viên”
[10; tr 67], bởi tính kỉ luật là phẩm chất tâm lí bên trong
của mỗi quân nhân, được hình thành trên cơ sở nhận thức
sâu sắc và sự chấp hành một cách tự giác, tuyệt đối và

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán một số tập thể đã
không phát huy hết vai trò của mình, duy trì kỉ luật không
nghiêm “Có cán bộ, đảng viên lợi dụng quyền thế của
Đảng và Nhà nước làm những việc trái với chính sách
và pháp luật, xâm phạm đến lợi ích vật chất và quyền tự
do dân chủ của nhân dân, nhưng chưa bị xử lí kịp thời…
Như vậy là kỉ luật chưa nghiêm” [7; tr 696]. Người yêu
cầu kiên quyết trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật, xâm
phạm quyền lợi của người khác. Bởi, “Nếu kỉ luật của
đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hộ
chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta” [3; tr 90].
Cho nên “Phải kiên quyết thực hành kỉ luật, tức là cá
nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phải phục
tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên...” [3; tr
308]. Trong xây dựng tập thể và phát huy vai trò tập thể,
phải chú ý hướng vào xây dựng bầu không khí tâm lí tích
cực, lành mạnh, hướng vào việc thực hiện các đòi hỏi kỉ
luật khác nhau của tập thể. Đồng thời, có biện pháp định
hướng dư luận đúng đắn và từng bước phát huy, xây
dựng nên truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Để thực hiện
được nội dung đó, Người căn dặn “Các cán bộ từ chỉ huy
trở xuống phải cố gắng hơn nữa trong công tác, trong
học tập, từ bước đi, từ cái chào đều phải chính quy hoá,
cán bộ phải tiến trước và làm gương mẫu cho các chiến
sĩ” [5; tr 222].
Bên cạnh phát huy vai trò của tập thể, uy tín và việc
phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chỉ huy
có ý nghĩa quan trọng định hướng, xây dựng và củng cố
tính kỉ luật của quân nhân. Người cán bộ chỉ huy có sức
mạnh ám thị to lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần, tư
tưởng, tâm lí và mọi hành vi của quân nhân nên họ luôn
là tấm gương cho chiến sĩ noi theo trong thực hiện nhiệm
vụ, thi hành kỉ luật. Một cách rất cụ thể và sâu sắc, Người
dạy: “Người đội trưởng, người chính trị viên phải là
người anh, người chị, người bạn của đội viên” [8; tr
458]. Vì vậy, Người yêu cầu cán bộ phải luôn quan tâm
chăm lo đến bộ đội: “Trong quân đội cách mạng, cán bộ
phải làm gương mẫu, phải chăm nom đến đời sống tinh
thần, vật chất của chiến sĩ, phải gương mẫu học tập và
giữ kỉ luật” [9; tr 491], “Cán bộ phải chăm lo cho đội
viên đủ ăn, đủ mặc. Cán bộ có coi đội viên như chân như
tay, đội viên mới coi cán bộ như đầu như óc” [1; tr 219].
Mặt khác, “Về mặt tinh thần, phải săn sóc đến nâng cao
kỉ luật, bài trừ hủ hóa, phát triển văn hóa và đường lối
chính trị trong bộ đội” [3; tr 484].
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triệt để. Đánh giá cao vai trò tính tích cực, tự giác trong
chấp hành kỉ luật của quân nhân, Người chỉ rõ “Bộ đội
không có kỉ luật, đánh giặc nhất định thua” [9; tr 537].
Tính kỉ luật là một phẩm chất chính trị - đạo đức và
chiến đấu của quân nhân được hình thành trên cơ sở tính
tự giác, tích cực. Tính kỉ luật là phẩm chất tâm lí bên
trong, do đó việc phát huy tính tích cực, tự giác của mỗi
quân nhân là biện pháp cốt lõi, thiết thực, hiệu quả nhất.
Kỉ luật quân đội là kỉ luật tự giác nghiêm minh, đó không
phải là sự ép buộc hay áp đặt đối với mỗi quân nhân mà
được hình thành trên cơ sở sự hiểu biết, niềm tin vào tính
đúng đắn của kỉ luật và tự giác chấp hành. Mỗi quân nhân
phải luôn luôn tích cực học tập, rèn luyện, phải đặt mình
trong tập thể, trong kỉ luật để rèn luyện, “phải hết lòng
tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối
không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ
chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỉ luật” [10; tr 67].
Bởi, tính kỉ luật tạo cho quân nhân khả năng làm chủ
được mọi suy nghĩ, hành vi của bản thân mình, luôn luôn
hành động dựa trên cơ sở sự hiểu biết sâu sắc chức trách,
nhiệm vụ, những yêu cầu của pháp luật và điều lệnh, điều
lệ quân đội với ý thức tự giác cao chứ không phải dựa
trên cơ sở của sự cưỡng bức và bắt buộc. Trong thư gửi
lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp của quân đội (tháng
5 năm 1969), Người căn dặn “Quyết tâm phải biến thành
hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, không sợ hi
sinh gian khổ, triệt để chấp hành nghiêm chỉnh mọi chỉ
thị, mệnh lệnh, trong bất kì tình huống nào cũng phải chỉ
huy đơn vị quyết đánh, quyết thắng, cũng phải quản lí
đơn vị chặt chẽ, giữ nghiêm kỉ luật, chấp hành tốt mọi
chính sách” [6; tr 576], và trong bất kì hoàn cảnh nào
cũng “Phải khiêm tốn, nghiêm chỉnh, phải giữ gìn tính
chất trong sạch, chất phác của người chiến sĩ cách mạng
[5; tr 82].
3. Kết luận
Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng
thành, được Đảng và Bác Hồ dìu dắt, giáo dục, rèn luyện
trong lửa đạn chiến tranh, Quân đội ta đã lập nên biết bao
kì tích, hoàn thành nhiệm vụ làm trụ cột trong khởi nghĩa
và chiến tranh và là lực lượng nòng cốt bảo đảm sự ổn
định chính trị - xã hội của đất nước trong sự nghiệp đổi
mới. Có được như vậy “là vì tướng sĩ ta có lòng yêu nước
rất nồng nàn, chí kiên nhẫn rất vững chắc, sự đoàn kết
rất chặt chẽ và một kỉ luật rất nghiêm minh” [3; tr 541].
Ngày nay, xu thế hội nhập và toàn cầu hóa mở ra cho
đất nước ta nhiều vận hội lớn đi liền với những thách thức
khôn lường. Càng nhiều cam go, thử thách, càng đòi hỏi
chúng ta phải thấm nhuần sâu sắc hơn nữa tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng,
xứng đáng là “lực lượng trụ cột” của cách mạng Việt
Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi quân nhân phải
không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện
mình; không chỉ kiên định về chính trị tư tưởng, thành
thạo về chuyên môn nghiệp vụ... mà còn tích cực, tự giác
trong chấp hành kỉ luật.
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