SUY NGẪM VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
“NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về “nói đi đôi với làm” cho
mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo. Cả cuộc đời mình, Người đã thực
hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ nói đi đôi với làm. Nhớ lại năm 1945, trước
nạn đói trên miền Bắc, Người đề xuất toàn dân tiết kiệm gạo để giúp đồng bào bị
đói và Người kêu gọi: “tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành
trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa
một bơ) để cứu dân nghèo”. Là Chủ tịch nước, khi đời sống nhân dân còn nghèo
phải ăn cơm độn ngô, khoai, sắn, Người đề nghị nhà bếp: cán bộ, nhân dân ăn độn
bao nhiêu phần trăm, nấu cơm độn cho Người từng ấy, giống như cán bộ, nhân
dân. Người đã để lại cho dân tộc ta tấm gương "có một không hai" về đạo đức của
một vị lãnh tụ thực sự của nhân dân. Cuộc đời người là sự hy sinh cao đẹp, phấn
đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của nhân dân, một tấm gương đạo đức
sáng ngời, gương mẫu từ việc lớn đến việc nhỏ, nhất quán giữa đời công và đời
tư, giữa vĩ nhân và người bình thường, giữa đạo đức cách mạng với đạo đức hằng
ngày.
Ở Người chúng ta thấy: lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực
tiễn, nói là để mà làm, làm phải đúng như điều đã nghĩ, đã nói. Người nói ít, nhưng
làm nhiều, có những vấn đề đạo đức Người không nói mà chỉ làm. Người đã từng
nói: “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, gắng làm gương trong anh em và khi đi công tác,
gắng làm gương cho dân. Làm gương về cả ba mặt: Tinh thần, vật chất và văn hoá.
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 cả các đồng chí phải thành công”.
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI:“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay” khi đề cập đến một trong những nguyên nhân yếu kém trong công
tác xây dựng Đảng đã chỉ rõ: “ Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó
có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa
cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên
tắc... Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các
Chỉ thị, Nghị quyết, quy định về xây dựng và chỉnh đốn Đảng chưa đến nơi đến
chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu
lệ”; vì vậy làm xói mòn niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều
hành quản lý của nhà nước.

Ngẫm về lời Người nói:“…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”. “Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không
chính mà muốn người khác chính là vô lý”. “Nếu chính mình tham ô bảo người ta
liêm khiết có được không? Không được. Mình trước hết phải siêng năng trong sạch
thì mới bảo người ta trong sạch, siêng năng được”; “nói và làm là tự bản thân mỗi
người, bản thân người được nói để người khác nghe theo thì phải là con người lòng
dạ trong sáng, phải chính tâm, phải thật sự là tấm gương”. Hơn bao giờ hết, mỗi
chúng ta càng thấy thấm thía lời Bác Hồ đã viết trong bức thư gửi đồng chí Pê-tơrốp, Tổng thư ký Đông Phương bộ, ngày 20-5-1924, “… Các dân tộc phương
Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một
trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đang đứng trước những thời cơ vận hội to lớn,
đồng thời đang đối mặt với những thách thức nguy cơ rất phức tạp, khó lường.
Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TƯ về "Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; trong đó
khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đưa
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công
việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan,
đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên; theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước,
ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động
và việc làm cụ thể, kết hợp giữa "xây" với "chống". Học tập Bác: “nói đi đôi với
việc làm” mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện làm đúng những gì đã nói, làm tốt
những việc cần làm, đáng làm; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, dân chủ, khoa
học và phải là hạt nhân hội tụ đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; thấm nhuần sâu sắc
quan điểm của Hồ Chí Minh "việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại
cho dân thì hết sức tránh". "Nói đi đôi với làm" là biểu hiện của sự gương mẫu,
trong sáng của mỗi con người.
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