SUY NGẪM VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về phong cách nêu
gương, một hình ảnh mẫu mực về “người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành
của nhân dân”; tấm gương đạo đức của Người không những có sức lôi cuốn, cảm
hóa mãnh liệt đối với toàn thể dân tộc Việt Nam mà còn có ảnh hưởng sâu rộng
trên toàn thế giới.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong
mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt; phải cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư. Người rất coi trọng việc giáo dục bằng nêu gương.
Người nói: “Ðối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản lại Tổ
quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện
trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời. Lấy
gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách
tốt nhất để xây dựng Ðảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người
mới, cuộc sống mới”.
Nhớ về Người, chúng ta xúc động biết bao về bữa ăn của một vị Chủ tịch
nước thanh đạm như bữa ăn của mọi gia đình bình thường “bát canh, quả cà, con
cá hoặc lát thịt kho...”; quần áo chỉ có vài bộ may cùng kiểu đơn giản, ngay cả khi
sờn đôi chỗ, có đồng chí lãnh đạo thưa thật là Chủ tịch nước mặc áo sờn vá như thế
không phù hợp lắm, Bác nói “Này chú! Chủ tịch Ðảng, Chủ tịch nước mặc áo vá
thế này là cái phúc của dân đấy! Ðừng bỏ cái phúc ấy đi”; Bác đi công tác hay đi
thăm đồng bào và chiến sĩ trong cả nước cũng chỉ bằng chiếc ô-tô bình thường; về
thăm các địa phương, thường không báo trước để tránh đón rước linh đình, gây
phiền hà và tốn kém của nhân dân và Người còn nhắc các đồng chí đi cùng chuẩn
bị cơm nắm với muối vừng mang theo để tiết kiệm gạo, tiền của nhân dân. Người
đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong
mọi lúc, mọi nơi, phải làm gương để quần chúng noi theo. Chính vì thế, Người
nhắc nhở đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ
"cộng sản" mà ta được họ yêu mến. 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”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phương thức “nêu gương”. Người đã
vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương thức của người xưa: “Dĩ nhân nhi giáo, dĩ
ngôn nhi giáo” (nghĩa là trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống của chính

mình, sau đó mới giáo dục bằng lời nói). Người cho rằng: “Từ Chủ tịch Chính phủ
cho đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những
người ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy. Vì vậy, những
người làm trong các công sở càng phải làm gương đời sống mới cho dân bắt
chước. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu
không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt
của dân”.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc
thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây
cũng là lần đầu tiên “phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong
văn kiện Đại hội Đảng. Tiếp đó, Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh khẳng định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động
trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên; trong đó
đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của
người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị
03 của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã có sự chuyển biến tích cực về
nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, xác định r tinh
thần trách nhiệm, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác; húc Thọ là đơn vị
đầu tiên của thành phố Hà Nội tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư
Huyện ủy, Chủ tịch BND Huyện với đại diện nhân dân các xã, thị trấn; đồng thời
cũng tổ chức đối thoại giữa bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND xã, thị trấn với nhân
dân; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc
trong dư luận nhân dân; nhiều việc khó, một số việc tồn tại từ nhiều năm trước, nay
được tập trung giải quyết, mang lại niềm tin trong nhân dân; góp phần thực hiện có
hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.
Học tập phong cách nêu gương của Bác mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đặt
lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước, của đơn vị lên trên hết; sẵn sàng hi
sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của tập thể; không có tư tưởng cục bộ, bè phải,

hẹp hòi, đố kị và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, vun vén vì lợi ích cá nhân, lợi ích
nhóm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng là vô
luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên
hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích
cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng”. Nêu gương sẽ có hiệu ứng lan
tỏa, lôi kéo quần chúng noi theo “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.
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