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TỪ TÁC PHẨM “TỰ CHỈ TRÍCH” SUY NGHĨ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

CẤP BÁCH XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY 

                                                                                         Hoàng Minh Hiền
1 

TÓM TẮT 

“Tự chỉ trích” là tác phẩm tổng kết thực tiễn mang tính lý luận sâu sắc. Những 

tổng kết kinh nghiệm của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, đóng góp vào kho 

tàng lý luận của Đảng, là sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc chỉ đạo chiến lược của 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tác phẩm “Tự chỉ 

trích” mang tính Đảng sâu sắc và tính chiến đấu cao, là mẫu mực về tinh thần tự phê 

bình và phê bình của Đảng ta, tinh thần kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện 

cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn và tất thắng 

của đường lối chính trị. Tác phẩm“Tự chỉ trích” là những bài học quý giá, không chỉ 

có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn mang tính thời sự ngày nay, 

cần được học tập và vận dụng trực tiếp vào đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nhất là khi 

toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn 

đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

Từ khóa: Tự chỉ trích, xây dựng Đảng 

1. Mở đầu 

“Tự chỉ trích” là tác phẩm không 

chỉ thể hiện sự sắc sảo về chính trị, lý 

luận và thực tiễn để tìm ra những 

nguyên nhân thất bại và nghiên cứu 

phương pháp sửa lỗi và tiến thủ mà còn 

chỉ dẫn cho chúng ta về tính đảng, tính 

nguyên tắc, tính kiên định cách mạng, 

cũng như về đạo đức trong phê bình và 

tự phê bình. 

Tác phẩm đã góp phần quan trọng 

vào việc giáo dục, giác ngộ chính trị 

cho đảng viên, tập hợp lực lượng quần 

chúng trong Mặt trận Dân chủ Đông 

Dương, chống lại bọn Trốtxkít và khắc 

phục tình trạng bất đồng ý kiến xuất 

hiện trong Đảng lúc bấy giờ. Chính 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ lúc bấy 

giờ đã trực tiếp tham gia cuộc bút chiến 

phê phán những sai lầm “tả” khuynh về 

quan điểm chính trị, sai lầm về nguyên 

tắc tổ chức, về phê bình và tự phê bình, 

về đoàn kết trong Đảng. Đồng thời xác 

định rõ những vấn đề chiến lược, sách 

lược của Đảng. Tác phẩm “Tự chỉ trích” 

do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết thể 

hiện nhuần nhuyễn Chủ nghĩa Mác - 

Lênin về những vấn đề chiến lược, chỉ 

đạo chiến lược trong phong trào cách 

mạng. Qua “Tự chỉ trích” Tổng Bí thư 

Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện là một nhà 

lãnh đạo có tầm chiến lược, linh hoạt và 

sáng tạo trong chỉ đạo thực tiễn. Đồng 

chí là tấm gương mẫu mực về tinh thần 
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tự phê bình và phê bình, tuyệt đối trung 

thành với nguyên tắc Đảng. 

“Tự chỉ trích” còn có giá trị chuẩn 

bị về mặt lý luận và tư tưởng cho thành 

công của Hội nghị toàn thể Ban Chấp 

hành Trung ương tháng 11-1939. Trong 

hội nghị này, Tổng Bí thư Nguyễn Văn 

Cừ và Ban Chấp hành Trung ương đã 

nhanh chóng quyết định chuyển hướng 

chiến lược và phương pháp cách mạng 

của Đảng phù hợp với thực tiễn thời 

cuộc lúc đó. 

“Tự chỉ trích” là một văn kiện lịch 

sử của Đảng, đã uốn nắn kịp thời những 

lệch lạc trong phong trào dân chủ, tăng 

cường sự thống nhất ý chí và hành động 

trong Đảng. Tác phẩm là một văn kiện 

tổng kết thực tiễn những kinh nghiệm 

của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân 

chủ, là đóng góp có giá trị vào kho tàng 

lý luận và chính sách về Mặt trận Dân 

tộc thống nhất; về thực hiện nguyên tắc 

tự phê bình và phê bình trong Đảng của 

Đảng ta [1]. 

Mục đích, phương pháp luận, tính 

đảng, tính chiến đấu của phê bình và tự 

phê bình trong “Tự chỉ trích” của đồng 

chí Nguyễn Văn Cừ là những bài học 

quý giá, không chỉ có giá trị lịch sử mà 

còn có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn mang 

tính thời sự ngày nay, cần được học tập 

và vận dụng trực tiếp vào đổi mới, 

chỉnh đốn Đảng, nhất là khi toàn Đảng 

ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 

2. Nội dung 

2.1. Tác phẩm “ Tự chỉ trích” - nội 

dung, ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

Tác phẩm “Tự chỉ trích” ra đời 

trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. 

Trên thế giới, chủ nghĩa phát xít tạm 

thời thắng thế ở một số nước, ráo riết 

chuẩn bị chiến tranh, trở thành thách 

thức to lớn đối với hòa bình, độc lập 

dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ở 

trong nước, Đảng Cộng sản Đông 

Dương đã được khôi phục về tổ chức, 

nhanh chóng tập hợp rộng rãi các tầng 

lớp nhân dân tiến hành cuộc vận động 

dân chủ sôi nổi trên phạm vi cả nước 

suốt từ năm 1936, với nhiều hình thức 

phong phú.  

Sách lược của Đảng đề ra tại Hội 

nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Ban 

Chấp hành Trung ương và Ban Chỉ huy 

ở ngoài (tháng 7-1936) cơ bản phù hợp 

với chiến lược và sách lược của Quốc tế 

Cộng sản, song chưa thật phù hợp với 

tình hình ở Đông Dương. Quá trình 

thực hiện sách lược mới có lúc, có nơi 

biểu hiện bệnh “tả” khuynh cô độc, hẹp 

hòi trong việc liên hiệp hành động với 

các đảng phái tư sản và cải lương, đồng 

thời cũng xuất hiện tư tưởng hữu 

khuynh, không mạnh dạn đấu tranh với 

xu hướng phản động trong phái quốc 

gia cải lương. Một vài nơi thỏa hiệp vô 

nguyên tắc, liên hiệp hành động với 

nhóm Trốtxkít mà không lường hết hậu 

quả lâu dài. Yêu cầu thành lập Mặt trận 

Dân chủ Đông Dương chậm được thực 

hiện, quan niệm về Mặt trận Dân chủ, 
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hình thức mặt trận chưa có sự thống 

nhất cao. Đấu tranh nghị trường giành 

được một số thắng lợi bước đầu, song 

đã có những lệch lạc: hoặc không đấu 

tranh mạnh mẽ cho quyền lợi dân sinh, 

dân chủ, hoặc từ chức, tẩy chay các 

Viện Dân biểu. Đáng chú ý là trong 

cuộc tuyển cử Hội đồng Quản hạt Nam 

kỳ (16-4-1939), các ứng viên của Mặt 

trận Dân chủ không trúng cử, các phần 

tử Trốtxkít lại giành được đa số phiếu 

và thắng cử. Trong nội bộ Đảng có 

nhiều ý kiến bất đồng, có đảng viên đã 

viết bài đăng báo, công kích lẫn nhau, 

thậm chí nhận xét sai lệch về đường lối 

chính sách của Đảng. 

Tháng 3-1938, tại Hội nghị Trung 

ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ 

nêu vấn đề lập Mặt trận Dân chủ thống 

nhất Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận 

Dân chủ). Trung ương Đảng hoàn toàn 

tán thành chủ trương này và tích cực 

thực hiện, đưa phong trào đấu tranh của 

quần chúng tiến thêm một bước trong 

hai năm 1938 - 1939. 

Với trọng trách là Tổng Bí thư của 

Đảng trong giai đoạn lịch sử đầy biến 

động và phức tạp, nội bộ Đảng và phong 

trào cách mạng xuất hiện những khuynh 

hướng khác nhau, có thể gây chia rẽ, 

phân liệt Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh 

đạo của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ 

đã có những chỉ đạo quan trọng và trực 

tiếp biên soạn nhiều văn kiện, tác phẩm 

nhằm định hướng phong trào cách mạng, 

tăng cường sự thống nhất ý chí và hành 

động của Đảng [2]. 

Tác phẩm “Tự chỉ trích” là sự phê 

bình sâu sắc của Trung ương Đảng về 

công tác lãnh đạo trong thời kỳ Mặt trận 

Dân chủ, đồng thời là một tác phẩm lý 

luận mang tính chất bút chiến với mục 

đích rất rõ ràng: “để thống nhất tư 

tưởng, một sự thống nhất thật sự, mạnh 

mẽ dựa trên sự giác ngộ và trung thành 

của mọi người” [3, tr. 216]. 

Tác phẩm “Tự chỉ trích” khẳng 

định sự cần thiết của đấu tranh tự phê 

bình và phê bình, đối với một đảng 

chính trị, việc mắc phải khuyết điểm, 

thậm chí sai lầm là thực tế khó tránh. 

Phải nhờ tự phê bình và phê bình mà 

Đảng nhận rõ khuyết điểm, mạnh dạn 

thừa nhận khuyết điểm và kịp thời sửa 

đổi. Mặt khác, Đảng luôn phát huy sáng 

kiến của đảng viên và hoan nghênh ý 

kiến của đảng viên phê bình Đảng một 

cách đúng đắn. Đấu tranh tự phê bình 

và phê bình thể hiện tinh thần dân chủ 

của một Đảng Cộng sản chân chính. 

Mỗi đảng viên có quyền nói lên ý kiến 

của mình, phê bình, đóng góp vào việc 

xây dựng và thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng. Qua tự phê bình và 

phê bình để mở rộng ảnh hưởng và tăng 

uy tín của Đảng. Thái độ và tinh thần 

làm việc như vậy sẽ làm cho Đảng 

mạnh lên, quần chúng thêm tin tưởng và 

kẻ địch không có cớ để lợi dụng. 

Mục đích, động cơ tối thượng và 

duy nhất của phê bình và tự phê bình, 

theo “Tự chỉ trích” là làm cho Đảng 

ngày càng hoàn thiện, ngày càng vững 

mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
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cách mạng. Tự phê bình và phê bình 

“để huấn luyện quần chúng và giúp 

đảng viên tự huấn luyện để làm tăng uy 

tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho 

Đảng được càng thống nhất và củng cố 

đưa phong trào phát triển lên, đưa cách 

mạng tới thắng lợi” [3, tr. 219]. Trước 

thành bại của cách mạng, người đảng 

viên cộng sản phải có thái độ “không bi 

quan hoảng hốt mà cũng không đắc chí 

tự mãn” tìm ra nguyên nhân để rút kinh 

nghiệm. Nhất là trước những thất bại 

phải tìm hiểu sâu sắc nguyên nhân chủ 

quan và dám chịu trách nhiệm trước tổn 

thất, sai lầm. Không thể chấp nhận thái 

độ thành công thì nhận, thất bại thì đổ 

lỗi cho khách quan, né tránh trách 

nhiệm hoặc nhận lỗi một cách hời 

hợt. “Tự chỉ trích” chỉ rõ: “Mỗi cuộc 

thất bại là một dịp cho ta kinh nghiệm, 

coi những khẩu hiệu ta đề ra có được 

quảng đại quần chúng hiểu, công nhận 

và thực hành không” [3, tr. 221]. Chỉ 

trên cơ sở đó, với động cơ đó, đấu tranh 

tự phê bình và phê bình mới có tác dụng 

thiết thực đối với sự phát triển của 

Đảng, làm cho Đảng mạnh lên. 

Tinh thần tự phê bình và phê 

bình của những người cộng sản toát lên 

từ tác phẩm “Tự chỉ trích” là nhìn thẳng 

vào khuyết điểm, dám nhận những sai 

lầm của mình. Với bản lĩnh của người 

cộng sản, “chúng ta phải biết nhìn nhận 

những khuyết điểm về chủ quan mà 

chính ta gây ra, chính ta phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm...” [3, tr. 220]. Công 

khai, mạnh dạn và thành thực nói lên 

những khuyết điểm sẽ không làm cho 

Đảng suy yếu, không sợ bị địch nhân đó 

mà lợi dụng, ngược lại sẽ giúp cho 

những người cộng sản nhận rõ được sai 

lầm, tìm đúng nguyên nhân và có 

phương hướng sửa chữa, khắc phục, để 

Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. “Tự 

chỉ trích” khẳng định, sự thống nhất chỉ 

có được khi nó là kết quả của sự giác 

ngộ chắc chắn, là kết quả của sự phân 

tích đúng đắn những quan điểm, ý kiến 

từ nhiều góc độ khác nhau để làm rõ 

đúng sai, phải trái. Sự thống nhất đạt 

được sau thảo luận, sau tự phê bình và 

phê bình sẽ trở thành sự thống nhất tự 

giác, cơ sở cho sự đồng thuận, đoàn kết 

của tập thể, sự thống nhất ý chí của 

Đảng. Nếu không dám đấu tranh, chỉ 

cốt “giữ cái vỏ thống nhất mà bên trong 

thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt 

đầu” (bọn cơ hội) thì chứng tỏ “không 

phải một đảng tiền phong cách mạng”, 

nói cách khác, đó chính là mắc sai lầm 

cơ hội, hữu khuynh. Sai lầm này sẽ dẫn 

đến thủ tiêu đấu tranh tự phê bình và 

phê bình trong Đảng, làm cho Đảng 

không còn tính chiến đấu, không còn 

vai trò tiền phong, sẽ bị địch lợi dụng 

chống phá, như vậy sẽ không còn uy tín 

với quần chúng cách mạng. 

Đó là sự phê bình và tự phê bình ở 

tầm tư tưởng chiến lược. 

Đấu tranh tự phê bình và phê bình 

phải tuyệt đối tuân thủ những nguyên 

tắc của Đảng. Trước hết, việc nêu 

khuyết điểm của Đảng nhất thiết 

phải xuất phát từ động cơ xây dựng 
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Đảng, vì mục tiêu xây dựng Đảng. 

Trong tự phê bình và phê bình, nếu chủ 

nghĩa cá nhân nảy sinh sẽ không chỉ gây 

phương hại lớn đến Đảng, làm cho 

Đảng bị phân hóa mà còn làm cho quần 

chúng hiểu sai về Đảng, dẫn đến thiếu 

tin tưởng vào Đảng.  

Theo tác phẩm “Tự chỉ trích”, 

người đảng viên cộng sản phải biết lấy 

uy tín, lấy danh dự chung của toàn 

Đảng làm danh dự của mình, bởi vậy, 

không được “đặt cá nhân mình lên trên 

Đảng, đem ý kiến riêng đối chọi với 

Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà 

mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của 

Đảng, gieo mối hoài nghi lộn xộn trong 

quần chúng, gây mầm bè phái chia rẽ 

trong đội ngũ Đảng...” [3, tr. 219]. Đó 

là những hành động mang tính chất cơ 

hội, vô chính phủ. Bởi vậy trong tự phê 

bình và phê bình, phải kiên quyết đấu 

tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Mọi 

đảng viên đều có quyền thảo luận, phê 

bình, nhưng phải đúng nguyên tắc, tuyệt 

đối chấp hành kỷ luật của Đảng. 

Nguyên tắc của Đảng cũng không 

cho phép tranh luận, phô báy công khai 

các vấn đề nội bộ. Đó là sự thể hiện của 

xu hướng “tả” khuynh, của bệnh tự ái cá 

nhân và sẽ gây tác hại không nhỏ tới 

công tác củng cố sự đoàn kết thống nhất 

trong Đảng. Mọi đảng viên đều có quyền 

tranh luận, phê bình đồng chí, phê bình 

Đảng, nêu các vấn đề nội bộ, trong 

khuôn khổ của tổ chức. Khi đã thảo luận 

rõ ràng, đã xây dựng thành nghị quyết 

thì “chỉ có một ý chí duy nhất là ý chí 

của Đảng, ngàn người sẽ như một để 

thực hành ý chí ấy” [3, tr. 216]. 

Một đảng cách mạng luôn phải có ý 

thức tự soi mình để phát hiện khuyết 

điểm và sửa chữa khuyết điểm, nhờ đó 

mà trưởng thành và giữ vững vị trí tiên 

phong cách mạng. Lênin đã từng chỉ rõ: 

Tất cả những đảng cách mạng bị tiêu 

vong cho tới nay đều bị tiêu vong vì tự 

cao tự đại, và không biết nhìn ra cái gì 

tạo nên sức mạnh của mình và sợ sệt, 

không dám nói lên những nhược điểm 

của mình. Quá trình hình thành và phát 

triển của Đảng tất yếu nảy sinh những 

mâu thuẫn, cũng không tránh khỏi 

những khuyết điểm, sai lầm. Bởi vậy rất 

cần tinh thần “Tự chỉ trích” để đúc kết 

kinh nghiệm, làm rõ sai lầm, khuyết 

điểm, để thống nhất ý chí và hành động 

sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Môi 

trường dân chủ thảo luận, tranh luận 

khoa học, khuyến khích tìm tòi sáng tạo 

để tìm ra chân lý trong tổ chức và sinh 

hoạt Đảng là đòi hỏi khách quan nhằm 

phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đảng 

viên đóng góp cho Đảng. 

Tự phê bình và phê bình là quy luật 

phát triển của Đảng. Tự phê bình và phê 

bình trên thực tế đã là vũ khí thiết yếu 

của những người cộng sản Việt Nam 

ngay từ những ngày đầu phong trào 

cách mạng mới nhen nhóm. “Tự chỉ 

trích” là sự mạnh dạn thừa nhận khuyết 

điểm và kiên quyết sửa chữa, khắc phục 

sai lầm, khuyết điểm của một đảng cách 

mạng chân chính. Trong tiến trình lãnh 

đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn nhìn 
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nhận nghiêm khắc về sai lầm khuyết 

điểm của mình để củng cố lại tổ chức, 

chỉnh đốn về chính trị - tư tưởng, nhờ 

đó đưa cách mạng phát triển mạnh mẽ. 

Gần 80 năm trôi qua, tinh thần chủ 

đạo của “Tự chỉ trích” còn nguyên tính 

thời sự với Đảng Cộng sản Việt Nam 

nhất là trong giai đoạn hiện nay khi toàn 

Đảng ta đang quyết liệt thực hiện xây 

dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần 

của nghị quyết TW4 (khóa XI) trong 

cuộc sống hôm nay.  

2.2. “Tự chỉ trích” với một số vấn 

đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay 

Xây dựng Đảng là quá trình không 

ngừng giải quyết mâu thuẫn nảy sinh 

trong quá trình vận động của cách 

mạng: mâu thuẫn giữa bộ phận tiền 

phong với bộ phận chậm tiến, suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

trong nội bộ Đảng; giữa tư tưởng cách 

mạng chân chính với những tư tưởng 

lạc hậu, bảo thủ; giữa yêu cầu đảm bảo 

tính thống nhất, đoàn kết của Đảng với 

khuynh hướng “tả” hoặc “ hữu” khuynh 

có nguy cơ làm phân liệt Đảng. Một 

trong những phương thức quan trọng để 

giải quyết những mâu thuẫn đó là tự 

phê bình và phê bình, qua đó đấu tranh 

và bài trừ những tư tưởng, quan điểm 

sai lầm, thoái hóa về chính trị, đạo đức, 

lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng 

viên cản trở sự phát triển của Đảng. 

Ngày nay, những phần tử cơ hội biến 

chất trong không ít tổ chức, đơn vị đang 

gây nguy hại tới uy tín của Đảng, làm 

ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của Đảng. Những phần tử đó 

và hậu quả do họ gây nên chẳng những 

làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối 

với Đảng mà còn phá hoại Đảng từ bên 

trong, thực hiện “tự diễn biến” và tạo 

điều kiện cho các thế lực thù địch có 

môi trường thuận lợi để tuyên truyền, 

chống phá Đảng, chống phá chế độ. 

Với tinh thần “Tự chỉ trích”, Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 

Đảng đã nêu rõ: cán bộ, đảng viên phải 

nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ 

quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, 

hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự 

nhân dân... Đẩy mạnh tự phê bình và 

phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chỉ như 

vậy, Đảng mới không ngừng lớn mạnh, 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu, ngang tầm đòi hỏi của thời 

đại và của công cuộc đổi mới toàn diện 

đất nước. 

Với tinh thần “Tự chỉ trích”, Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số 

vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 

nay” đã tự phê bình sâu sắc khi nhìn 

thẳng vào khuyết điểm: “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 với những biểu hiện khác nhau 

về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ 

nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, 

chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa 

vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy 

tiện, vô nguyên tắc...” Khắc phục những 
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khuyết điểm đó cần đến nhiều giải pháp 

tổng hợp, trong đó tự phê bình và phê 

bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để 

thực hiện có hiệu quả, cần chú ý một số 

khía cạnh sau: 

Một là luôn phải xem tự phê bình 

và phê bình là quy luật phát triển của 

Đảng. Những lúc cách mạng thắng lợi, 

tự phê bình và phê bình để phòng ngừa 

tâm lý thỏa mãn với thành tích đạt được 

ban đầu, say sưa với thắng lợi, không 

lường được những nguy cơ mới xuất 

hiện. Những lúc cách mạng gặp khó 

khăn, tự phê bình nhằm chỉnh đốn tư 

tưởng và tổ chức, tìm nguyên nhân chủ 

quan dẫn đến sai lầm, gây thiệt hại cho 

cách mạng, rồi từ đó uốn nắn, sửa chữa, 

giúp Đảng trưởng thành hơn và vượt 

qua được thử thách, tiếp tục giữ vai trò 

tiền phong gương mẫu. Do đó, đây là 

công việc thường xuyên như “rửa mặt 

hằng ngày” (theo cách nói của Hồ Chí 

Minh) và càng phải đặc biệt coi trọng 

khi cách mạng đứng trước những bước 

ngoặt, những tình thế. 

 ai là tự phê bình và phê bình là 

hướng tới xây dựng Đảng toàn diện trên 

tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ 

chức, đạo đức cách mạng, tác phong 

công tác của cán bộ đảng viên, trong đó 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là lĩnh 

vực tư tưởng, lý luận chính trị. Sức 

mạnh của đảng cách mạng nằm ở tính 

thống nhất cao độ về tư tưởng, chính trị 

và tổ chức. Tuy nhiên trong quá trình 

cách mạng với những vận động, thay 

đổi về điều kiện, những tác động phức 

tạp từ nhiều hướng của đời sống xã hội 

đương nhiên dẫn tới khả năng nhận thức 

khác nhau trong nội bộ Đảng. Tự phê 

bình và phê bình chính là đấu tranh với 

cả khuynh hướng “tả” hoặc “hữu” 

khuynh có nguy cơ gây ra chủ nghĩa 

biệt phái trong Đảng, tạo ra nhận thức 

và hành động thống nhất trên cơ sở 

đường lối khoa học. Tự phê bình và phê 

bình nhằm gột rửa các tư tưởng lạc hậu, 

sai lầm, chậm tiến để đội ngũ đảng viên 

không ngừng nâng cao nhận thức tư 

tưởng - lý luận, nhờ đó đủ năng lực lãnh 

đạo cách mạng và thống nhất ý chí khi 

hành động. 

 a là trong tự phê bình và phê bình, 

phương pháp và cách làm đóng vai trò 

cực kỳ quan trọng để đảm bảo thành 

công. Để không sa vào chủ nghĩa cá 

nhân và lợi ích cục bộ, đòi hỏi mọi tổ 

chức đảng và đảng viên phải đặt lợi ích 

cách mạng lên cao nhất và duy nhất.  

Bản thân mỗi đảng viên phải tự soi lại 

chính mình trên tinh thần cộng sản để 

tìm thấy những khuyết điểm phải sửa 

chữa, những tác phong đạo đức không 

phù hợp phải chỉnh đốn, những nhận 

thức lạc hậu phải đổi mới. Thiếu tinh 

thần cộng sản chân chính, rơi vào chủ 

nghĩa cá nhân và lợi ích cục bộ thì phê 

bình hoặc sẽ biến thành hình thức, qua 

loa đại khái hoặc bị lợi dụng nhằm đả 

kích nhau, gây rối loạn tổ chức, làm 

phân tâm tư tưởng và tác động tiêu cực 

đến phong trào cách mạng. Do đó, xây 

dựng ý thức, trách nhiệm, thái độ và 

phương pháp đúng trong tự phê bình và 
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phê bình là những vấn đề có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng mà đồng chí Nguyễn 

Văn Cừ đã hết sức nhấn mạnh trong tác 

phẩm “Tự chỉ trích”. 

 ốn là trong điều kiện Đảng cầm 

quyền, tự phê bình và phê bình có nhiều 

điểm khác biệt với thời kỳ Đảng hoạt 

động bí mật. Khi Đảng chưa giành được 

chính quyền, hoạt động bí mật, những 

khác biệt về tư tưởng - chính trị trong 

hàng ngũ của Đảng chủ yếu và trước hết 

xuất phát từ trình độ nhận thức của 

đảng viên. Trong điều kiện Đảng cầm 

quyền, phát triển kinh tế thị trường, các 

khuynh hướng tư tưởng - chính trị nảy 

sinh trong Đảng không chỉ do trình độ 

nhận thức mà còn có nguồn gốc kinh tế - 

xã hội, sự tác động của lợi ích cũng như 

ảnh hưởng của nhiều mối quan hệ của 

đời sống xã hội. Vì vậy tự phê bình và 

phê bình nhằm chống suy thoái về 

chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống 

phải gắn liền với các biện pháp chỉnh 

đốn đảng về tổ chức và cán bộ; phải chú 

ý đến các mối quan hệ kinh tế - xã hội. 

Tự phê bình và phê bình phải gắn liền 

với việc không ngừng mở rộng dân chủ, 

triển khai các biện pháp tổ chức linh 

hoạt nhằm kiểm soát các quan hệ lợi 

ích, nắm bắt diễn biến tâm lý - tư tưởng, 

đặc biệt là kiểm soát quyền lực trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng 

ủy thác và nhân dân ủy quyền. Thực 

chất, đó cũng là một cuộc đấu tranh 

không kém phần gay go, phức tạp nhằm 

xây dựng Đảng vững mạnh, bảo vệ uy 

tín chính trị, nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của Đảng. 

N m là không để các vấn đề nội bộ 

Đảng bị thế lực thù địch và cơ hội chính 

trị lợi dụng chống phá Đảng trong quá 

trình thực hiện tự phê bình và phê bình. 

Đây là một yêu cầu rất căn bản mà tác 

phẩm “Tự chỉnh trích” hết sức nhấn 

mạnh. Các vấn đề của Đảng, đối với nội 

bộ cần đấu tranh kiên quyết, triệt để, 

nhằm đảm bảo tính thống nhất của 

Đảng, không tạo mầm mống cho nảy 

sinh chủ nghĩa cơ hội hoặc chủ nghĩa 

biệt phái. Không để cuộc đấu tranh nội 

bộ Đảng bị bên ngoài lợi dụng kích 

động gây chia rẽ hàng ngũ của Đảng, 

chia rẽ Đảng với quần chúng. Tất nhiên 

trong điều kiện một đảng cầm quyền, 

đòi hỏi phải kết hợp rất nhiều hình thức 

hỗ trợ cho tự phê bình và phê bình đạt 

hiệu quả và mang tính thực chất, nhất là 

phát huy vai trò của hệ thống phản biện 

xã hội, của báo chí - truyền thông, của 

hệ thống kiểm soát quyền lực [2]. 

Để nâng cao chất lượng phê bình và 

tự phê bình trong Đảng hiện nay, cần 

phải thực hiện tốt một số biện pháp sau: 

Một là nâng cao nhận thức về vai 

trò, ý nghĩa, những nguyên tắc, nội dung, 

hình thức trong phê bình và tự phê bình 

cho mọi cán bộ, đảng viên của Đảng. 

 ai là thực hiện tốt dân chủ trong 

Đảng, tích cực học tập nâng cao trình 

độ, lý luận chính trị, trình độ học vấn, 

chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tổ 
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chức hoạt động thực tiễn cho đảng viên, 

cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. 

 a là chấp hành nghiêm chỉnh chế 

độ, quy định về phê bình và tự phê bình, 

tiếp tục đưa công tác phê bình và tự phê 

bình thành nề nếp thường xuyên. 

 ốn là kết hợp chặt chẽ phê bình và 

tự phê bình trong Đảng với tham gia 

đóng góp ý kiến phê bình của quần 

chúng nhân dân. 

N m là gắn chặt phê bình và tự phê 

bình với công tác kiểm tra giám sát và 

xử lý kỷ luật đảng viên và các tổ chức 

đảng sai phạm [4]. 

3. Kết luận 

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một 

chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà tư 

tưởng - lý luận xuất sắc của Đảng và 

cách mạng Việt Nam, đã có những đóng 

góp quan trọng trong việc vạch ra chiến 

lược và sách lược của cách mạng giải 

phóng dân tộc, xây dựng Đảng về tư 

tưởng, chính trị và tổ chức. Tác phẩm 

“Tự chỉ trích” là một tác phẩm tổng kết 

thực tiễn sâu sắc, đóng góp quý báu vào 

kho tàng lý luận của Đảng ta. 

Đây là tác phẩm có ý nghĩa chỉ đạo 

thực tiễn quan trọng đối với phong trào 

cách mạng Việt Nam. Tác phẩm đã tổng 

kết những kinh nghiệm của Đảng trong 

thời kỳ Mặt trận Dân chủ, chỉ rõ và kịp 

thời uốn nắn những lệch lạc của phong 

trào, của công tác xây dựng Đảng. Với 

tinh thần tự phê bình và phê bình một 

cách nghiêm túc và khoa học, tác 

phẩm đã đóng góp quan trọng vào công 

tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tăng 

cường sự thống nhất ý chí và hành động 

trong Đảng, là bước chuẩn bị cho Hội 

nghị Trung ương tháng 11-1939, quyết 

định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, 

đưa cách mạng bước vào giai đoạn đấu 

tranh quyết liệt những năm tháng sau đó. 

“Tự chỉ trích” là tác phẩm tổng kết 

thực tiễn mang tính lý luận sâu sắc. 

Những tổng kết kinh nghiệm của Đảng 

trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ đóng 

góp vào kho tàng lý luận của Đảng, là 

sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc chỉ 

đạo chiến lược của chủ nghĩa Mác - 

Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt 

Nam. Tác phẩm “Tự chỉ trích” mang 

tính Đảng sâu sắc và tính chiến đấu cao, 

là mẫu mực về tinh thần tự phê bình và 

phê bình của Đảng ta, tinh thần kiên 

quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện 

cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu 

khuynh, bảo đảm tính đúng đắn và tất 

thắng của đường lối chính trị. 

Cần tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình 

và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chỉ 

như vậy Đảng mới không ngừng lớn 

mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu, ngang tầm đòi hỏi của 

thời đại và của công cuộc đổi mới toàn 

diện đất nước hiện nay. 
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CRITICAL ISSUES IN PARTY BUILDING IN THE CURRENT SITUATION: 

THOUGHTS ARISING FROM THE BOOK “SELF- CRITICISM” 

ABSTRACT 

“Self-criticism” summarizes the experiences of the Communist Party during the 

Democratic Front and reflects the theory leading to all this practice. The book, 

which contributed to the thesaurus of the Party's theories, reflects creative 

applications of Marxist-Leninist strategic directing principles in the Vietnamese 

revolutionary practice. “Self-criticism” has great partying and great struggling 

features, is the standard of Communist Party’s criticism and self-criticism, and 

reflects the spirit of resolute struggle against every expression of opportunism, from 

both the left and the right wings, in order to ensure the correctness and glory of the 

political policies. “Self-criticism” contains valuable lessons. The work not only has 

historical values, it also is  practical guidance concerning the current issues, and 

should be taught and applied to the Party’s innovation and reorganization. This book 

is particularly significant when the Party is currently implementing the Eleventh 

Congress Fourth Resolution entitled “Urgent Tasks in Today’s Party Building”.   
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