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NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH 

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN  

 

Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ðó là một 

lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta. 

Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành 

công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, 

cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, nhân dân ta tin tưởng 

rằng: Ðảng ta lãnh đạo rất sáng suốt đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ 

thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong lịch sử đấu tranh của Ðảng và trong mọi 

hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán 

bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước hưởng thụ đi sau 

và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang. 

Ðảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai, rất 

hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. 

Ðó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Nhân dân ta và Ðảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng như thế. 

Song bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn có một số ít cán bộ, đảng viên 

mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém.  

Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình 

trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người" mà chỉ muốn "mọi người vì mình". 

Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, 

lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự 

đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa 

rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh 

thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. 

Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ 

luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách 

của Ðảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. 

Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm. 

Ðể làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách 

mạng, Ðảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Ðảng về lý tưởng cộng sản 

chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Ðảng, về nhiệm vụ và đạo đức của 

người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong 

Ðảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, 

đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Ðảng phải 

nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Ðảng phải chặt chẽ. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Ðảng, của nhân 

dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng 
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cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ 

chức và tính kỷ luật. 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. Phải cố gắng học tập, rèn 

luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ. 

Ðó là một cách thiết thực để kỷ niệm ngày thành lập Ðảng ta, Ðảng vĩ đại 

của giai cấp công nhân và nhân dân anh hùng của chúng ta. Ðó cũng là một việc 

làm cần thiết để giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa 

cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội 

thành công.  

T.L. 
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