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I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc 

về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận 

dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể 

của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về: 

 - Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;  

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân 

tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại 

đoàn kết dân tộc;  

- Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do 

dân, vì dân;  



- Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;  

- Phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân;  

- Đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm 

lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;  

- Xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. 

và dân tộc ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường 

cho cuộc đấu tranh của nhân dân 

ta giành thắng lợi, là tài sản tinh 

thần to lớn của Đảng 



- Hiện nay, tồn tại hai phương thức tiếp cận hệ thống tư tưởng Hồ 

Chí Minh:  

 Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh được nhận diện như một hệ 

thống tri thức tổng hợp, bao gồm: tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế; 

tư tưởng quân sự; tư tưởng chính trị; tư tưởng văn hoá, đạo đức và 

nhân văn.  

Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm về 

cách mạng Việt Nam, bao gồm: Tư tưởng về vấn đề dân tộc và cách 

mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc; về 

dân chủ, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về văn hoá, đạo đức v.v… 

 



II. TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức 

- Đạo đức là cái gốc, là nền tảng của con người 



“Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông 

cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải 

có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo 

được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài 

người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không căn 

bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì làm nổi việc gì”. 



“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông 

– Tây – Nam – Bắc; Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính; Thiếu 

một mùa thì không thành trời; Thiếu một phương thì không thành đất; 

Thiếu một đức thì không thành người” 

“Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo 

đức cách mạng hay là không”.  

“Tuy năng lực và công việc mỗi người khác nhau, người làm việc to, 

người làm việc nhỏ nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người 

cao thượng”. 

- Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. 

 

 



2. Những chuẩn mực đạo đức cách mạng 

Trung với nước, hiếu với dân. 

Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ 

nước; trung thành và kiên định với lý tưởng cách mạng 

- Trong mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng và xã hội, phải biết đặt 

lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết, lên trước hết. 

Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân 

Anh hùng LLVT nhân dân, thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương 



Hiếu với dân là thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân 

- Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân. 

- Học dân, lắng nghe ý kiến của dân, gắn bó mật thiết với dân, tổ 

chức, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước. 

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 



Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

- Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng 

tạo, lao động với năng suất và hiệu quả cao. 

- Kiệm là tiết kiệm (thời gian, công sức, của cải…) không xa xỉ, không 

hoang phí. 

- Liêm là trong sạch, không tham lam. Không tham tiền tài, địa vị, 

danh tiếng, … 

- Chính nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn, không tự cao, tự đại, 

khiêm tốn học hỏi. 

- Chí công vô tư là công bằng, công tâm, làm việc gì không suy nghĩ 

đến mình trước, hưởng thụ đi sau, phấn đấu vì Đảng, vì Tổ quốc, vì 

đồng bào. 

 



Thương yêu, quý trọng con người 









Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung 
 



3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức  

- Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi 

- Phải tu dưỡng suốt đời 



III. PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

1- Về phong cách tư duy 

Một là, phong cách tư duy khoa học, cách mạng và hiện đại.  

Hai là, phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo.  

Ba là, phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình.  



2- Về phong cách làm việc 

Một là, phong cách làm việc khoa học.  

Hai là, phong cách làm việc có kế hoạch. Hồ Chí Minh đòi hỏi làm việc 

gì cũng phải có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung 

hạn đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, giờ nào việc nấy.  

Ba là, phong cách làm việc đúng giờ. Hồ Chí Minh quý thời gian của 

mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Người 

thường không để ai phải đợi mình, chủ động đến trước nếu có thể. 

Bốn là, phong cách đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ… 



3- Về phong cách lãnh đạo 

Một là, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 

cá nhân phụ trách.  

Hai là, đi đúng đường lối quần chúng,“lắng nghe ý kiến của đảng viên, 

của nhân dân,  

Ba là, phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt. “phải đi tận nơi, 

xem tận chỗ”. 

Bốn là, về phong cách nêu gương, Hồ Chí Minh cho rằng: “một tấm 

gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.  



4- Về phong cách diễn đạt 

Một là, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực.  

Hai là, diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, 

có lượng thông tin cao.  

Ba là, sinh động, gần gũi với cách nghĩ của quần chúng, gắn với 

những hình ảnh, ví von, so sánh cụ thể.  

Bốn là, phong cách diễn đạt luôn luôn biến hóa, nhất quán mà đa 

dạng. Trên cơ sở thống nhất về mục đích nói và viết, phong cách diễn 

đạt Hồ Chí Minh thể hiện rất phong phú, phù hợp với nội dung được 

trình bày.  



5- Về phong cách ứng xử 

Một là, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp.  

Hai là, chân tình, nồng hậu, tự nhiên.  

Ba là, linh hoạt, chủ động, biến hóa. Kết hợp hài hòa giữa tình cảm 

nồng hậu với lý trí sáng suốt, linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng vì cái 

lớn mà châm chước cái nhỏ. 

Bốn là, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa mọi khoảng cách.  



6- Về phong cách sinh hoạt 

Một là, phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính.  

Hai là, phong cách sống hài hòa, nhuần nhuyễn giữa văn hóa Đông- Tây.  

Ba là, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên.  




