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LỜI NÓI ĐẦU 

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và Đại 

hội Đại biểu lần thứ X của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 

đồng thời thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập và 

làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân 

đạo”. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại Hội thảo, 

Trung ương Hội Chữ thập đỏ ra quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo biên soạn, biên soạn cuốn tài liệu: Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong công tác nhân đạo, làm tài liệu để phổ 

biến đến toàn thể hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
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Như chúng ta đã biết, ngày 23 tháng 11 năm 1946, Đại 

hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra 

tại Đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Đại hội đã thống nhất thành 

lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Đại hội suy tôn Chủ tịch 

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội. Người đã 

làm Chủ tịch danh dự của Hội trong 23 năm, kể từ khi 

thành lập Hội cho tới khi Người qua đời. Đây là niềm 

vinh dự lớn lao đối với cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, 

tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam mà không phải 

tổ chức nào cũng có. 

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, ngay từ khi ra đời Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

đã đáp ứng yêu cầu, góp phần chăm sóc sức khỏe và đời 

sống nhân dân. Góp phần phục vụ kịp thời cho toàn quốc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và sau đó là 

đế quốc Mỹ, bước đầu tạo cơ sở nền tảng cho quá trình 

hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân 

đạo. Trong 70 năm qua, Hội Chữ thập đỏ không ngừng 

lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt và có nhiều thành 

tích đóng góp to lớn cho sự nghiệp nhân đạo của Đảng và 

Nhà nước, tô thắm truyền thống, lịch sử của Hội. 

Hội đã chủ động, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân 

các vùng bị thiên tai, thảm họa,… khắc phục hậu quả và 
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cũng là một trong các lực lượng chính tham gia tái thiết, 

giúp nhân dân vùng thiên tai phát triển kinh tế, ổn định 

cuộc sống. Đồng thời Hội còn vận động nhân dân và các 

tổ chức giúp đỡ, ủng hộ nhân dân các nước trên thế giới 

bị thiên tai, thảm họa. Những hoạt động của Hội không 

chỉ thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta, mà còn 

góp phần thực hiện thắng lợi đường lối ngoại giao nhân 

dân của Đảng và Nhà nước. 

Hội tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động, mô 

hình hoạt động nhân đạo, những hoạt động này đã và 

đang lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống cộng 

đồng, như: Dự án “Ngân hàng bò”, Cuộc vận động “Mỗi tổ 

chức, cá nhân gắn với với một địa chỉ nhân đạo”, vận động hiến 

máu tình nguyện “Hành trình đỏ”, Chương trình “Khám, 

chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, “Tủ thuốc 

cộng đồng”, “Chung sức vì biển đảo quê hương”, Lục lạc vàng 

- kết nối những miền quê, “Nhà bán trú cho em”, Phong 

trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, tham 

gia tập huấn phòng ngừa, ứng phó thảm họa, tai nạn giao 

thông, đuối nước,...  

Các chương trình, các cuộc vận động đã lôi cuốn 

đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, các ban ngành, đoàn 

thể, tổ chức tham gia. Nhiều chương trình như xây dựng 

nhà chữ thập đỏ, trợ vốn giúp người nghèo phát triển 
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kinh tế gia đình được triển khai đạt hiệu quả thiết thực, 

góp phần xóa đói giảm nghèo, nhất là tại các huyện vùng 

sâu, vùng xa, gần biên giới. 

Bằng tấm lòng chia sẻ và trách nhiệm, trong công tác 

Hội đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tốt 

trong phong trào hiến máu tình nguyện, nhiều thầy thuốc 

là hội viên Hội Chữ thập đỏ đã tình nguyện đến với 

người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, 

vùng xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh để phổ biến 

những kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc 

sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, bảo vệ môi trường v.v… 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất 

nước tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng, đời 

sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đảng và Nhà nước 

đã có nhiều chính sách kinh tế - xã hội quan trọng hướng 

đến người nghèo, vùng kinh tế khó khăn. Tinh thần tương 

thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng phát triển, trở 

thành nét đẹp của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo 

điều kiện quan trọng thúc đẩy công tác nhân đạo.  

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức, hậu quả chiến tranh với 

những di chứng của nó còn hết sức nặng nề, thiên tai diễn 

biến phức tạp do biến đổi khí hậu toàn cầu, môi trường 

sinh thái bị đe dọa, nhiều dịch bệnh nguy hiểm bùng 
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phát, mặt trái của kinh tế thị trường làm gia tăng phân 

hóa giàu nghèo và nhiều tệ nạn xã hội, đặc biệt, sự suy 

thoái kinh tế thế giới trong thời gian gần đây đã tác động 

đến mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, làm cho đời sống 

của nhân dân gặp khó khăn, số lượng người nghèo theo 

tiêu chí mới, nạn nhân thiên tai cần sự trợ giúp còn nhiều, 

đòi hỏi trách nhiệm, nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam cần được thể hiện mạnh mẽ hơn nữa. 

Trước những nhiệm vụ, trách nhiệm, đòi hỏi trong 

quá trình phát triển của xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam nhận thấy cần tăng cường hơn nữa các phong trào, 

hoạt động của Hội.  

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh được xem là một trong những giải pháp tạo 

ra động lực hành động cho hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh không chỉ đáp ứng đòi hỏi chung trong quá trình 

phát triển của đất nước mà còn là khẳng định sự tiếp nối, 

phát triển những giá trị tư tưởng, đạo đức tốt đẹp, tấm 

gương đạo đức sáng ngời của vị Chủ tịch danh dự đầu 

tiên, người đã đặt nền móng quan trọng, mục đích cơ bản 

cho những hoạt động của Hội. Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là trách 
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nhiệm của mỗi hội viên Hội Chữ thập đỏ mà còn là niềm 

vinh dự, niềm tự hào. 

Trong thời gian tiếp theo, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại 

hội lần thứ X của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, việc học tập, 

làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh được 

Trung ương Hội quán triệt thực hiện trên những nội dung 

cơ bản là: Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách 

nhiệm. 

Ban chỉ đao biên soạn cũng như Tập thể tác giả 

mong nhận được sự đồng tình đón nhận và những đóng 

góp chân thành của các nhà khoa học, các hội viên Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam, quý độc giả để cuốn tài liệu 

được tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh ở những lần tái bản 

sau.  Ban chỉ đạo biên soạn và Tập thể tác giả tiếp tục 

nỗ lực thu nhận các ý kiến đề biến cuốn tài liệu tuyên 

truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những cuốn cẩm 

nang hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Góp 

phần quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới và thực hiện thành 

công tinh thần Đại hội Đại biểu lần thứ X của Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam. 

Tháng 9 năm 2016 

      BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
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TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO HỒ CHÍ MINH 

******************** 
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GIÁ TRỊ NHÂN VĂN, NHÂN ĐẠO  

CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ  

CỦA NHÂN LOẠI VỚI VIỆC HÌNH THÀNH  

TƯ TƯỞNG NHÂN ĐẠO HỒ CHÍ MINH 

 

1. Về khái niệm chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa 

nhân đạo 

Trong các văn bản triết học, lý luận chính trị, lý 

luận văn học bằng tiếng Việt ở nước ta hiện nay, quan 

niệm về các khái niệm chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa 

nhân văn có nhiều cách hiểu khác nhau. Không tham 

gia vào các tranh luận thuật ngữ đó, ở đây chúng tôi xin 

chia sẻ, tán thành một số ý kiến của các nhà nghiên cứu. 

Một là: Về nguồn gốc tiếng nước ngoài của các khái 

niệm nói trên, trong bài Những vấn đề cơ bản và sự 

biểu hiện của chủ nghĩa nhân văn trong thời đại phục 

hưng ở Châu âu (thế kỷ XIV - XVI) ở châu Âu, tác giả 

Hồng Văn nhận xét: 
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"Phương Tây thường đồng nhất khái niệm nhân văn 

với nhân đạo. Thuật ngữ Humanism (Anh), 

Humanisme (Pháp) và Gumanizm (Nga) có nghĩa 

chung là nhân văn = nhân đạo"1. 

Giáo sư Phạm Minh Hạc cho rằng: "các tiếng dòng 

La tinh, như tiếng Anh gọi là "Humanism", thường 

chuyển sang tiếng Việt là "Chủ nghĩa nhân đạo"; theo từ 

điển Trung Quốc định nghĩa "chủ nghĩa nhân văn" hàm 

chứa nội dung của "chủ nghĩa nhân đạo"2. 

Chúng tôi cho rằng, ở nước ta khi chuyển các khái 

niệm từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, sang tiếng 

Việt thường dùng 2 khái niệm: Chủ nghĩa nhân đạo 

hoặc chủ nghĩa nhân văn. Tuy cùng dịch từ 1 từ trong 

các tiếng Anh, Pháp, Nga, nhưng trong tiếng Việt, 2 

khái niệm này có sắc thái nghĩa khác nhau. 

Hai là: Về nội dung hai khái niệm chủ nghĩa nhân 

đạo, chủ nghĩa nhân văn trong tiếng Việt vốn có nguồn 

gốc Hán Việt. Hai khái niệm này được hiểu theo truyền 

thống văn hóa Việt Nam, lại có những nét nghĩa khác 

__________ 

1 http://huc.edu.vn/vi/spct/id161/nhung-van-de-co-ban-va-su-

bieu-hien-cua-chu-nghia-nhan-van-trong-thoi-dai-phuc-hung-o-

chau-Au-the-ky-XIV-XVI/ 
2 Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Di sản 

Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

tế kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-

5-2010, Nxb Chính trị-Hành chính,Hà Nội, 2010, tr. Tr.547. 
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nhau, thậm chí do bị chi phối bởi quan điểm giai cấp, có 

trường hợp hai khái niệm đó có nội dung khác nhau 

nhiều. Chúng tôi tán thành ý kiến của Giáo sư Phạm 

Minh Hạc, viện dẫn từ ý kiến của Cố Thủ tướng Phạm 

Văn Đồng. Rằng: "Đồng chí Phạm Văn Đồng năm 1926 

đã tham gia lớp học do Người dạy, về sau từ những 

năm 1940 đến 1969, suốt gần 30 năm trực tiếp làm cộng 

sự, sống và làm việc trực tiếp với Người, đến năm 1990 

mới hoàn thành một công trình khoa học rất sâu sắc về 

con người Hồ Chí Minh, đi đến một nhận định khái 

quát rất chính xác: "Chất con người Hồ Chí Minh là chất 

Việt Nam, chất cách mạng, chất cộng sản, chất nhân văn... 

Hồ Chí Minh là người của chủ nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa 

đầy đủ nhất''. Có thể nói, đối với Hồ Chí Minh chủ 

nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân đạo trong cùng một 

vòng tròn lôgíc"1. 

Trong nhiều văn bản nghiên cứu khoa học tiếng 

Việt, hai khái niệm chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa 

nhân văn được cho là có nghĩa tương đương. 

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Hai giảng viên của Trường 

Đại học Trà Vinh trong nghiên cứu của mình về khái 

niệm Chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa nhân văn đã đi 

đến kết luận: "Hai khái niệm đều có chung điểm quy 

__________ 

1 Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Di sản 

Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Sđd,  tr.550. 
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chiếu là hạnh phúc của con người. Nhưng giữa hai khái 

niệm cũng có những điểm khác biệt nhất định. Khái 

niệm Chủ nghĩa nhân đạo thể hiện tinh thần đạo đức, 

đề cao lòng yêu thương con người, đặc biệt là những 

người lao động, còn khái niệm Chủ nghĩa nhân văn 

được sử dụng thể hiện tinh thần văn hóa, nhấn mạnh 

đến các giá trị người, các quyền cơ bản của con người"1. 

Trong phạm vi bàn về nguồn gốc hình thành tư 

tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh từ giá trị nhân văn, nhân 

đạo của dân tộc và nhân loại, chúng tôi quan niệm hai 

giá trị này có chung một cốt lõi đề cao những phẩm 

chất, giá trị của con người với tính cách là một cá nhân, 

khẳng định quyền con người được tự do phát triển, 

thừa nhận các nguyên tắc bình đẳng, công bằng, nhân 

đạo trong quan hệ giữa con người với con người. Song 

khi dùng khái niệm giá trị nhân văn là chủ yếu muốn 

nhìn từ góc độ văn hóa đề cao các giá trị người, các 

quyền cơ bản của con người. Còn khi nói các giá trị 

nhân đạo là chủ yếu từ góc độ đạo đức, đề cao lòng yêu 

thương, quý trọng con nguời. Đó là các giá trị được Chủ 

tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển hình thành nên tư 

tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, một định hướng hoạt 

động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ chúng Việt Nam. 

__________ 

1 Tạp chí khoa học Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 

số 1(66) 2015, tr.154. 
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2. Truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc 

Việt Nam 

* Đạo làm người, lòng nhân ái và lòng yêu nước 

Dân tộc Việt Nam có truyền thống nhân ái, trân 

trọng đạo làm người. Trong Hội nghị học tập của cán bộ 

tư pháp, năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

"Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp, cũng như mọi vấn đề 

khác, trong lúc này, là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời 

và làm người là phải thương nước, thương dân, thương 

nhân loại bị đau khổ áp bức"1. 

Yêu nước, thương người là một truyền thống cốt lõi 

và nổi bật của dân tộc Việt Nam trong lịch sử hàng 

nghìn năm lao động, chiến đấu để dựng nước và giữ 

nước. Lòng yêu nước là phẩm chất hàng đầu trong đạo 

lý làm người của dân tộc Việt. Đó là tiêu chí để nhận 

định đúng - sai, đánh giá tốt - xấu đối với mỗi con 

người bình thường cũng như để bình chọn ra những 

danh nhân kiệt xuất của dân tộc. Những người đã vì 

nước hy sinh, hoặc những người có công lao đối với quê 

hương đất nước đều được người Việt Nam ngưỡng mộ. 

Thậm chí họ còn được người Việt tôn thờ là Thành 

Hoàng, là thần, là thánh.  

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb Pháp lý, 

1990, tr.174. 
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Kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam là nơi lưu giữ 

truyền đời đời tư tưởng, triết lý nhân văn, nhân đạo của 

dân tộc. Đó là: "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". Hồ 

Chí Minh thì cho rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai 

cũng có ít nhiều lòng yêu nước. Lòng yêu nước đó là 

nguồn gốc sức mạnh giúp dân tộc ta vượt qua muôn 

vàn thử thách khó khăn, là động lực mạnh mẽ trong các 

cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập dân 

tộc. "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một 

truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi 

Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết 

thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt 

qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả 

lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều 

cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước 

của dân ta"1. 

Yêu nước gắn liền với yêu thương, quý trọng con 

người. Phát huy truyền thống yêu nước, thương người 

của dân tộc ta, Hồ Chí Minh cũng thường trích dẫn câu 

ca dao: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong 

một nước phải thương nhau cùng". Sống hòa thuận, 

đoàn kết, yêu thương đồng bào, đồng loại, theo tinh 

thần "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2011, tr.38. 
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lá rách","tắt lửa tối đèn" là tính cách của dân tộc ta được 

phản ánh sâu đậm trong hương ước, tập tục, văn thơ và 

nói chung là trong nền văn hóa Việt Nam. Từ hàng 

ngàn năm nay, nhân dân ta vẫn sống theo đạo lý "Uống 

nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", hình 

thành nên những giá trị nhân văn, nhân đạo quý báu 

trong lối sống thủy chung, biết ơn, tôn kính, noi gương 

những anh hùng, nghĩa sĩ có công, có đức với dân, với 

nước. 

* Tôn trọng, đề cao con người và những giá trị tốt đẹp 

của con người 

Truyền thống văn hoá Việt Nam thấm đẫm tinh 

thần nhân văn, nó luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, 

luôn coi con người là sự kết tinh những giá trị tinh tuý 

nhất của tạo hoá. Rất nhiều câu tục ngữ, ca dao Việt 

Nam thể hiện tư tưởng này, như “người ta là hoa của 

đất”, “người sống đống vàng”, “một mặt người bằng 

mười mặt của”,...  

Các triều đại phong kiến Việt Nam giữ, giành lại 

được độc lập đều bởi biết “lấy dân làm gốc”. Triều Lý 

có chính sách “ngụ binh ư nông”, triều Trần một thời 

hùng mạnh bởi anh em đồng lòng, cả nước góp sức. Với 

Hội nghị Diên Hồng nổi tiếng và người anh hùng Trần 

Hưng Đạo để lại lời căn dặn bất hủ: “Khoan thư sức 
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dân để làm kế bền gốc, sâu rễ, đó là thượng sách giữ 

nước”.  

Triều Lê có nhận thức sâu về vai trò của nhân dân: 

“dân như nước có thể đẩy thuyền, lật thuyền”. Trong 

Bộ luật Hồng Đức còn có những điều đặt ra với mục 

đích để bảo vệ thuần phong mỹ tục. Để khuyến khích 

tình thương yêu đồng loại, đồng tộc, đồng bào trong Bộ 

luật Hồng Đức có quy định các điều luật như: "Thôn, 

phường phải giúp đỡ kẻ ốm đau không nơi nương tựa, 

phải chôn cất những người chết đường (điều 294)"; 

"Phải chăm sóc người cô quả tàn tật không nơi nương 

tựa (điều 295), bắt được trẻ lạc phải báo quan (điều 

604)", có người chết đường, dân sở tại phải chôn cất 

(điều 607)1. Những điều luật đó thể hiện tính nhân đạo 

sâu sắc.  

Trong đời sống, sự tôn trọng con người còn được 

thể hiện một cách thiết thực bằng việc quan tâm tới lợi 

ích của người dân. Chăm lo đến đời sống an lành của 

nhân dân được coi là một tiêu chí đánh giá cơ bản về 

tính nhân nghĩa, đúng đắn trong chính sách của triều 

đình. Đúng như Nguyễn Trãi từng vạch rõ: “Việc nhân 

nghĩa cốt ở yên dân”, làm sao để khắp trong thôn cùng 

ngõ hẻm không có một tiếng hờn giận, oán sầu. 

__________ 

1 Bộ luật Hồng Đức, 

http://pacific.net.vn/Home/NewsDetail.aspx?newsid=31 
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* Khoan dung, yêu chuộng hòa bình 

Với vị trí địa lý đặc biệt, cùng với nguồn tài nguyên 

thiên nhiên phong phú, Việt Nam luôn là tâm điểm của 

những kẻ xâm lược. Nhận thấy rõ thế và lực của đất 

nước, với mong ước được sống trong hòa bình, dân tộc 

Việt Nam luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, không gây 

chiến tranh. Chỉ khi chủ quyền dân tộc bị chà đạp, mới 

phải sử dụng đến chiến tranh. Nêu cao tinh thần hoà 

hiếu trong cách ứng xử giữa con người đã thành đường 

lối ngoại giao "lấy chí nhân thay cường bạo”.  

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, khi kẻ 

thù bị đánh bại, người dân Việt Nam dù trong mình còn 

nhiều đau thương, oán hận kẻ thù, nhưng không vì thế 

mà tàn sát kẻ thù; ngược lại, còn mở đường “hiếu sinh” 

cho chúng rút về nước an toàn, lấy đó làm điều kiện để 

xây dựng mối quan hệ hữu nghị đối với các quốc gia bại 

trận đó.  

Trong lịch sử, các vua Trần từng đã đảm bảo cho 

quân Nguyên rút về nước an toàn. Lê Thái Tổ, Nguyễn 

Trãi cung cấp lương thực, phương tiện cho quân Minh 

rút về nước sau khi chúng thua trận. Tinh thần khoan 

dung, hoà hiếu là một nét đặc sắc của chủ nghĩa nhân 

đạo Việt Nam. Chúng ta chỉ đứng lên chống sự xâm 

lược khi không còn con đường nào khác để giữ gìn hoà 

bình cho đất nước. Tinh thần yêu chuộng hoà bình, ghét 
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chiến tranh của dân tộc Việt Nam thực chất cũng bắt 

nguồn từ truyền thống yêu thương con người. Bởi hơn 

ai hết, mọi người đều hiểu rằng chiến tranh đi liền với 

chết chóc, với đổ máu. Dù máu của ta hay của địch phải 

đổ xuống thì đó cũng là điều không muốn đối với một 

dân tộc có truyền thống quý trọng con người. 

Kế thừa, phát triển những giá trị nhân văn, nhân 

đạo trong tuyền thống tư tưởng văn hóa dân tộc ta, Hồ 

Chí Minh khẳng định với cán bộ, đảng viên: "Nhân dân 

ta từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế. Từ 

khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa ấy càng 

cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, 

tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà. Hiểu chủ nghĩa 

Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu 

thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa 

thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được"1. 

3. Tư tưởng nhân đạo trong Nho giáo, Phật giáo, 

Lão giáo 

Nhân nghĩa là một giá trị cốt lõi trong học thuyết 

Nho giáo của Khổng Tử. Hồ Chí Minh cho rằng đó là 

một ưu điểm trong học thuyết của Khổng Tử. Hồ Chí 

Minh khẳng định: "Chúng ta hãy tự hoàn thiện mình, về 

mặt tinh thần bằng cách đọc các tác phẩm của Khổng 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Sđd, tr 668. 
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Tử, và về mặt cách mạng thì cần đọc các tác phẩm của 

Lênin". Hồ Chí Minh đã chú ý kế thừa, phát triển những 

giá trị nhân văn, nhân đạo trong học thuyết nhân nghĩa 

của Khổng Tử. 

Trong sách Luận Ngữ, chữ Nhân được nhắc đến 109 

lần. Khổng Tử coi Nhân là chuẩn mực đạo đức cao nhất 

của Nho giáo. Nội hàm của chữ Nhân rất rộng, trong 

đó, nghĩa căn bản nhất là tôn trọng, yêu thương con 

người. Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển hạt nhân căn 

bản đó trong giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. 

Người vạch rõ: NHÂN là thật thà thương yêu, hết lòng 

giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết 

chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, 

đến nhân dân. Vì thế mà sẵn lòng chịu cực khổ trước 

mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà 

không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai 

quyền. Những người đã không ham, không e, không sợ 

gì thì việc gì là việc phải họ đều làm được"1. 

Khổng Tử là người đầu tiên đưa ra khái niệm đạo 

Nghĩa, đó là con người có đạo đức phải chính trực, 

thẳng thắn, trọng nghĩa khí, trọng tình nghĩa. Đạo 

nghĩa phải được thể hiện bằng các hành động cụ thể 

mới có thể đạt đến chân thiện mỹ. Trên cơ sở kế thừa và 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Sđd, tr.291. 
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phát huy tư tưởng đó, Hồ Chí Minh khẳng định: 

"NGHĨA là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm 

việc bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích 

của Đảng, không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đảng 

giao cho việc, thì bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. 

Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Không sợ 

người ta phê bình mình, mà phê bình người khác cũng 

luôn luôn đúng đắn"1. 

Phật giáo là một trong 3 tôn giáo lớn của thế giới, có 

ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống con người Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú ý kế thừa phát huy những 

giá trị nhân văn, nhân đạo trong Phật giáo vào quá 

trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam và trong hình thành 

tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh.  

Những giá trị nhân văn, nhân đạo tiêu biểu trong 

Phật giáo mà Hồ Chí Minh chú ý kế thừa đó là:  

Thứ nhất là tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ 

cứu nạn, thương người như thể thương thân, một tình 

yêu bao la đến cả chim muông cây cỏ.  

Thứ hai là nếp sống có đạo đức, trong sạch giản dị, 

chăm lo làm điều thiện. Thứ ba là tinh thần bình đẳng, 

tinh thần dân chủ chất phác chống lại mọi sự phân biệt 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Sđd, tr.292. 
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đẳng cấp. Đức Phật nói: "Ta là Phật đã thành, chúng 

sinh là Phật sẽ thành". 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh nói với đồng bào Phật tử Việt Nam 

rằng: "Đức Phật là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, muốn 

cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn, Người phải hy sinh 

tranh đấu, diệt lũ ác ma. Nay đồng bào ta đại đoàn kết, 

hy sinh của cải xương máu, kháng chiến đến cùng, để 

đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi 

khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ 

quốc. Thế là chúng ta làm theo lòng đại từ đại bi của 

Đức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra 

khỏi cái khổ ải nô lệ"1. 

Một giá trị nhân văn cốt lõi trong triết lý Phật giáo 

là: "Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha". Có nghĩa là: Đem 

lại lợi ích và vui sướng cho mọi người, quên mình vì 

người khác. Tư tưởng này hoàn toàn phù hợp với việc 

giáo dục con người trong xã hội mới. Cần phải khắc 

phục chủ nghĩa cá nhân, sống theo phương châm mình 

vì mọi người, mọi người vì mình. Nên Chủ tịch Hồ Chí 

Minh cổ vũ: "Đồng bào Phật giáo cả nước, từ Bắc đến 

Nam, đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy là: "Lợi lạc 

quần sinh, vô ngã vị tha"2, thì đồng bào Phật giáo sẽ 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Sđd, tr.228.  
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 14, Sđd, tr.383. 
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góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng nước 

Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và 

giàu mạnh. 

Đạo Lão một tôn giáo bắt nguồn từ bộ sách Đạo 

Đức Kinh của Lão Tử. Trong Đạo đức kinh, Lão Tử 

cũng đề cao chữ Nhân có nghĩa là “yêu thương”. Lão Tử 

còn nêu ra mẫu người thánh nhân - con người lý tưởng 

trong học thuyết Đạo Lão. Đó là người khéo dùng lòng 

nhân cư xử với mọi người. Thánh nhân thường khéo cứu 

người, nên không có người nào bị bỏ, thường khéo cứu vật 

nên không có vật nào bị bỏ. Thánh nhân là người vượt trên 

lòng nhân phổ thông để sống chan hòa, tự nhiên như 

Đạo để đem Đạo đến cho mọi người. Con người lý 

tưởng ấy có tính khiêm hạ, làm lợi cho mọi người, như 

nước làm lợi cho vạn vật. Vì khiêm hạ và quảng đại như 

đầm sâu, người ấy không tranh giành. Người ấy có Đức 

hành động như bầu trời đổ mưa, như mặt trời tỏa ánh 

sáng cho tất cả mọi người không phân biệt người lành, 

kẻ dữ; không tranh với ai, cho nên không bị ai oán 

trách. Những quan niệm về nhân và thánh nhân có đạo 

đức cao cả như thế cũng đã ảnh hưởng đến sự hình 

thành tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh. 

4. Chủ nghĩa nhân đạo Phương Tây 

Khái niệm chủ nghĩa nhân đạo - Humanism là tổng 

hợp những quan niệm, quan điểm biểu hiện tư tưởng 
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thừa nhận và đề cao quyền sống và phẩm giá của con 

người, đấu tranh tích cực cho sự tồn tại và phát triển của 

con người. Xu hướng tư tưởng thể hiện sự tôn trọng phẩm 

giá, quyền tự do và sự phát triển toàn diện của nhân cách 

cá nhân, bảo vệ tính người trong quan hệ xã hội.  

Các nhà chủ nghĩa nhân đạo lớn nhất thời Phục 

Hưng ở Phương Tây là Pê-ta-cơ, Đăng-tơ, Pi-cát-xô, Lê-

ô-na-Đờvanh-xi, Era-xmơ, Brunô, Ra-bơ-le, Mông-te-

nhơ, Cô-péc-ních, Sếch-xpia, Ph.bê-cơ,… Họ đã đóng 

vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan 

phi tôn giáo, chống lại chế độ phong kiến độc đoán 

chuyên quyền. Chủ nghĩa nhân đạo của giai cấp tư sản 

đang lên đạt tới sự hưng thịnh của nó trong các tác 

phẩm của những nhà khai sáng thế kỷ XVIII. 

Tinh túy của chủ nghĩa nhân đạo phương Tây nằm 

trong các thuật ngữ tự do, bình đẳng, bác ái và quyền 

con người được Hồ Chí Minh quan tâm khao khát tìm 

hiểu khi đang 13 tuổi. Từ khi ở Việt Nam, cũng như khi 

sinh sống, hoạt động ở Pháp, Hồ Chí Minh say mê đọc 

Von-te, Rút-xô, Mông-té-xki-ơ và tài liệu về cuộc Đại 

cách mạng Pháp 1789.  

Những điều cốt lõi của chủ nghĩa nhân đạo phương 

Tây được biểu hiện tập trung trong Bản Tuyên ngôn 

Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ và trong bản Tuyên ngôn 

nhân quyền dân quyền của Cách mạng tư sản Pháp 
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1789. Kế thừa, phát triển tinh hoa chủ nghĩa nhân đạo 

Phương Tây trong hai bản tuyên ngôn đó, mở đầu 

Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: 

"Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hoá 

cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, 

trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự 

do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong 

bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy 

rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế 

giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền 

sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên 

ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp 

năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và bình 

đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và 

bình đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai 

chối cãi được"1.  

Ở Hồ Chí Minh quyền tự do, bình đẳng bác ái của 

con người, quyền con người gắn liền với quyền độc lập, 

tự do, bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc của dân tộc. Từ 

những lẽ phải đó, với truyền thống yêu nước nồng nàn 

của dân tộc Việt Nam, lại thêm nhận thức mới từ chủ 

nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nêu lên một chân lý 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Sđd, tr.1. 
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lớn của thời đại là: "Không có gì quý hơn độc lập, tự 

do!". Trong Luận điểm này, chủ nghĩa nhân văn, chủ 

nghĩa nhân đạo của phương Đông và phương Tây đã 

được tích hợp lại tạo nên những biến đổi về chất.  

Tự do, hạnh phúc của mỗi dân tộc cũng như của 

mỗi con người phải được gắn liền với quyền độc lập, tự 

chủ quyết định vận mệnh và con đường phát triển của 

mình không phụ thuộc vào sự áp đặt của bất kỳ thế lực 

nào. Độc lập, tự do, hạnh phúc là quyền thiêng liêng 

của dân tộc cũng như của mỗi con người, nếu những 

quyền đó bị xâm phạm thì mỗi con người, cũng như cả 

dân tộc sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ độc 

lập, tự do và hạnh phúc.  

Tự do ở đây đã vượt lên trên khái niệm tự do mà 

các nhà chủ nghĩa nhân đạo phương Tây vẫn hiểu. Theo 

quan điểm mácxít tự do là hành động đúng theo quy 

luật khách quan. Tự do ở đây cũng là nói đến tự do cao 

nhất của con người chỉ có thể đạt được trong chủ nghĩa 

xã hội là một chế độ xã hội như C.Mác và Ăng-ghen 

khẳng định: Trong đó, sự phát triển tự do của mỗi 

người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi 

người. Với Hồ Chí Minh: Độc lập dân tộc gắn liền với 

chủ nghĩa xã hội là con đường giải phóng con người 

triệt để nhất. 

5. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản 
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Từ trẻ, sắp sửa rời ghế nhà trường phổ thông, khi 

đặt bút viết tiểu luận về việc chọn nghề cho mình, 

C.Mác đã khẳng định những nét cơ bản của chủ nghĩa 

nhân đạo, về giá trị của phẩm giá con người, về mục 

tiêu đấu tranh cho sự hoàn thiện con người, giải phóng 

con người. Coi đó là kim chỉ nam trong việc chọn nghề 

và sự nghiệp mà mình sẽ cả đời trung thành theo đuổi: 

Tất cả vì con người. 

Người thanh niên tràn đầy sức sống và lý tưởng 

nhân đạo cao thượng khẳng định: "Kim chỉ nam định 

hướng cho chúng ta trong việc lựa chọn nghề nghiệp 

chính là phúc lợi của loài người, là sự hoàn thiện của 

chính chúng ta… Bản chất con người được cấu tạo 

khiến cho con người chỉ có thể đạt được sự hoàn thiện 

của mình bằng hoạt động cho sự hoàn thiện của những 

người cùng thời, với mình và vì phúc lợi của họ. 

Những ai đem lại hạnh phúc cho một số lượng 

người nhiều nhất là người hạnh phúc nhất… Nếu 

chúng ta đã lựa chọn một nghề mà trong đó chúng ta có 

thể lao động nhiều nhất cho loài người thì chúng ta sẽ 

không cúi đầu vằn lưng dưới gánh nặng của nó, bởi 

gánh nặng ấy là sự hy sinh vì mọi người… Niềm hạnh 

phúc của chúng ta sẽ thuộc về hàng triệu người, lúc đó 

sự nghiệp của chúng ta sẽ có một cuộc sống thầm lặng 

nhưng có hiệu lực vĩnh hằng, và những con người cao 
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thượng sẽ rơi những giọt lệ cháy bỏng trước thi hài 

chúng ta"1. 

Quả thật, sau khi vào đời, trong quá trình hoạt 

động cách mạng, chủ nghĩa nhân đạo mà C.Mác đưa lại 

cho giai cấp công nhân và cổ vũ giai cấp công nhân đấu 

tranh, là chủ nghĩa nhân đạo cao nhất. Quá trình hình 

thành chủ nghĩa Mác là sự phát triển từ thấp lên cao của 

sự thống nhất chặt chẽ giữa hệ tư tưởng và khoa học, 

giữa chủ nghĩa nhân đạo và chủ nghĩa cộng sản. Không 

có bước đầu thì không có bước cuối. Không có cơ sở 

vững vàng từ trước thì không có lâu dài đồ sộ về sau. 

Muốn xây dựng con người có tính người thì phải xóa bỏ 

các điều kiện xã hội đã tạo nên cái làm cho con người 

mất tính người. Không thể xây dựng con người bằng 

thuyết giáo, bằng kêu gọi con người: “Hãy yêu thương 

nhau đi”, mà phải tập trung xóa bỏ cơ sở xã hội đã tạo ra 

sự mất tình yêu thương; có nghĩa là xây dựng một xã hội 

mới làm cơ sở tạo ra tình yêu thương con người thật sự.  

C.Mác đã từ chủ nghĩa nhân đạo trừu tượng đi đến 

chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. Với chủ nghĩa duy vật 

lịch sử, và với những quan điểm về hình thái kinh tế - 

xã hội, C.Mác đã tìm ra cái chìa khóa để tìm hiểu con 

__________ 

1 C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 40, NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 2000, tr.17-18. 



 Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo 

                     

29 

 

người và xã hội, từ đó vạch ra con đường cách mạng để 

giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người. 

Theo quan điểm duy vật về lịch sử thì nhu cầu của 

con người là sản phẩm của sự phát triển lịch sử của xã 

hội. Trên cơ sở nghiên cứu sự thay thế của những hình 

thức sản xuất vật chất khác nhau, C.Mác đã giải quyết 

vấn đề tại sao trong những thời đại nhất định giữa con 

người với nhau lại có những mối quan hệ xã hội trong 

đó những người này thỏa mãn nhu cầu của mình trên 

lưng những người khác, bằng sự hầu hạ, phục dịch của 

người khác. Sự tồn tại các giai cấp đối kháng, sự tha hóa 

lao động và sự tha hóa con người, sự phi nhân đạo hóa 

xã hội rất gắn bó với nhau. Chủ nghĩa Mác chống lại 

mọi hình thức tha hóa con người, bóp méo bản chất con 

người. 

Muốn cho quan hệ giữa con người với nhau mang 

tính nhân đạo thật sự thì phải tiến hành cải tạo các mối 

quan hệ xã hội, nền sản xuất phải phát triển đến mức có 

thể cho phép thủ tiêu thứ phân công lao động xã hội 

làm cho con người què quặt từng có trong chủ nghĩa tư 

bản, để biến con người từ chỗ là phương tiện trở thành 

mục đích của sự phát triển xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội sẽ tạo cơ sở giải quyết những mục 

tiêu vĩ đại của chủ nghĩa nhân đạo đã đặt ra từ trước 

cho đến nay vẫn đang rất bức xúc. Theo C.Mác: Bản 
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thân xã hội sản sinh ra con người với tính cách là con 

người như thế nào thì con người cũng sản sinh ra xã hội 

như vậy. Chủ nghĩa xã hội sẽ thủ tiêu chế độ người bóc 

lột người, giải phóng người lao động khỏi sự bất bình 

đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xoá bỏ sự đối 

lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và 

lao động chân tay, tiêu diệt nghèo đói và thất nghiệp 

cho đông đảo quần chúng nhân dân, làm cho họ được 

hưởng những thành quả của nền kinh tế văn hóa xã hội 

phát triển. 

Chủ nghĩa xã hội kiên trì đấu tranh cho hòa bình và 

loại trừ chiến tranh ra khỏi đời sống con người. Phương 

châm của chủ nghĩa xã hội là tất cả vì con người, tất cả 

vì hạnh phúc của con người. Chủ nghĩa xã hội sẽ là sự 

thể hiện cao nhất của chủ nghĩa nhân đạo. Trong xã hội 

đó con người sẽ được phát triển toàn diện và phong 

phú. 

Từ chủ nghĩa yêu nước và truyền thống nhân văn, 

nhân đạo của dân tộc Việt Nam, bắt gặp chủ nghĩa Mác 

- Lênin với quan niệm về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 

nhân đạo cộng sản, Hồ Chí Minh đi đến kết luận: 

"Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem 

lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn 

gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên 

quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm 
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vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hoà 

thế giới chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản chủ 

nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn 

cản những người lao động trên thế giới hiểu nhau và 

yêu thương nhau. Tất cả mọi người hãy đứng lên quanh 

lá cờ đỏ để chinh phục thế giới. Lao động tất cả các 

nước, đoàn kết lại!"1. 

6. Tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh 

* Thương yêu con người, thương yêu nhân dân, hết lòng 

vì nhân dân phục vụ 

Vì thương yêu đồng bào bị đế quốc và phong kiến 

áp bức, bóc lột, dân tộc mất độc lập tự do mà người đi 

ra thế giới tìm đường cứu nước, cứu dân, trải qua muôn 

vàn gian khổ, Người cùng với Đảng do Người sáng lập 

và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta thoát khỏi ách 

thực dân phong kiến. Đúng như Người tâm sự với đồng 

bào ta: "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho 

quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những 

khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, 

xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó. Đến lúc 

nhờ quốc dân đoàn kết, tranh được chính quyền, uỷ 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1, Sđd, tr.496. 
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thác cho tôi gánh việc Chính phủ, tôi lo lắng đêm ngày, 

nhẫn nhục cố gắng - cũng vì mục đích đó"1. 

Tư tưởng nhân đạo thấm đẫm trong những lời Hồ 

Chí Minh giáo dục cán bộ, đảng viên bộ đội phải biết 

"Thương dân, trọng dân và tốt với dân". Còn với cán bộ 

lãnh đạo cao cấp hoặc các vị tướng lĩnh, Người khuyên 

phải có lòng thương người sâu sắc mới xứng đáng là 

tướng và có thể hoàn thành nhiệm vụ: "Thương người 

như thương con mình, chỗ khó khăn thì ta đi trước, có 

công trạng thì ta hưởng sau. Gặp người bị thương ta 

phải mau mau an ủi họ, thấy người chết phải chôn cất 

cho họ. Thấy người đói ta phải cho họ ăn, người rét ta 

cởi áo cho họ mặc, thấy người tài giỏi ta cất nhắc họ, 

thấy người dũng cảm ta thưởng họ, tướng mà như thế 

thì đánh đâu thắng đấy"2. 

Đối với Đảng, Chính phủ, Người khẳng định trách 

nhiệm: "Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu 

dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là 

Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và 

Chính phủ có lỗi. Vì vậy cán bộ Đảng và chính quyền từ 

trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời 

sống của nhân dân"3. 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Sđd, tr.272. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Sđd, tr.698 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Sđd, tr.518. 
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Đứng đầu Đảng, Nhà nước, quyền cao, chức trọng, 

nhưng Hồ Chí Minh không xa cách với quần chúng, 

Người có phong cách sống và làm việc sâu sát với thực 

tiễn, gần gũi với nhân dân, thấu hiểu và chia sẻ mọi 

niềm vui và nỗi vất vả của người dân. Với quần chúng, 

Hồ Chí Minh vừa là người đồng hành vừa là người dẫn 

dắt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Người giáo dục 

cán bộ, đảng viên: "Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, 

chúng ta đều là đày tớ của nhân dân. Cơm chúng ta ăn, 

áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, đều do mồ hôi 

nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền 

bù xứng đáng cho nhân dân. Muốn làm như vậy, chúng 

ta phải cố gắng thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính"1. 

* Tin tưởng, coi trọng phẩm giá con người, tin tưởng 

vào sức mạnh to lớn của nhân dân 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ có niềm tin 

tưởng lớn nhất vào sức mạnh, năng lực sáng tạo của 

nhân dân. "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. 

Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết 

của nhân dân"2. Không có lực lượng nhân dân, thì việc 

nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong. Dễ mười lần 

                                                                                                             

 
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Sđd, tr.145. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Sđd, tr.453.  



 

34 

 

không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong. 

Công việc đổi mới là trách nhiệm ở dân. Đảng, Nhà 

nước phải biết dựa vào nhân dân để chống các bệnh 

quan liêu, tham ô, lãng phí, làm cho Đảng và Nhà nước 

trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên phải có 

phong cách làm việc quần chúng, phải đem tài dân, sức 

dân, của dân để làm lợi cho dân. 

Hồ Chí Minh dành nhiều công sức giáo dục cho các 

cán bộ lãnh đạo, quản lý phong cách làm việc đi sâu, đi 

sát quần chúng, mong muốn họ trở thành những người 

lãnh đạo, quản lý được dân tin, dân yêu, dân phục, dân 

theo, dân ủng hộ. 

Cán bộ lãnh đạo, quản lý không được quan liêu, 

hách dịch, coi thường quần chúng nhân dân. Phải biết 

đời sống thực của nhân dân như thế nào, khả năng thực 

của nhân dân ra sao? Họ đang nghĩ và đang mong 

muốn những gì? Mỗi lời nói, mỗi việc làm của người 

cán bộ phải phù hợp với quần chúng, phản ánh đúng 

được khát vọng của quần chúng. Cán bộ phải biết được 

những băn khoăn trăn trở của dân để kịp thời uốn nắn 

và tháo gỡ cùng dân. 

Người khuyên: "Cán bộ tỉnh phải đến tận các 

huyện, các xã. Cán bộ huyện phải đến tận các xã, các 

thôn. Cán bộ phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng 

nói, tay làm, óc nghĩ. Để thiết thực điều tra, giúp đỡ, 
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kiểm soát, rút kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm giúp 

đỡ nông dân và học hỏi dân''1. 

* Giải phóng con người, phát triển con người toàn diện 

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân 

đạo cộng sản là tất cả vì con người, tất cả vì hạnh phúc 

của con người được Hồ Chí Minh cụ thể hóa trong hoàn 

cảnh Việt Nam là: Độc lập -Tự do - Hạnh phúc. Và 

Người khẳng định rõ sứ mệnh lịch sử của đời mình là: 

"Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta 

được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo 

mặc, ai cũng được học hành"2. 

Bởi con người có vị trí quan trọng bậc nhất trong 

cách mạng lật đổ xã hội cũ, cũng như trong xây dựng xã 

hội mới, nên Hồ Chí Minh chỉ ra sự cần thiết phải xây 

dựng, phát triển con người Việt Nam một cách toàn 

diện. Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 

trăm năm thì phải trồng người. Vấn đề trồng người, xây 

dựng con người phải là một nhiệm vụ chiến lược lâu 

dài vì sự vững bền của chế độ xã hội mới và sự trường 

tồn của dân tộc, là trách nhiệm của cả hệ thống chính 

trị. Con người toàn diện theo Hồ Chí Minh nói một cách 

khái quát nhất phải là người đủ đức, đủ tài. "Có tài phải 

__________ 

1Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, Sđd, tr.249.  

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Sđd, tr.187. 
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có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hoá có hại cho 

nước. Có đức không có tài,… không giúp ích gì được 

ai"1. Có lúc Người khẳng định con người toàn diện là 

con người vừa hồng, vừa chuyên. Tùy theo từng đối 

tượng giáo dục, là thanh niên hay phụ nữ, Người cao 

tuổi hay thanh thiếu niên nhi đồng, bộ đội hoặc công 

an, Công nhân, nông dân hay trí thức, Người đều có 

những lời khuyên cụ thể, phù hợp về những phẩm chất 

làm nên đức tài, hồng chuyên của một con người.  

Tổng hợp lại, theo Hồ Chí Minh, những phẩm chất 

cụ thể mà người Việt Nam ngày nay cần có đó là: Lòng 

yêu nước, tinh thần làm chủ, cần kiệm xây dựng nước 

nhà; Đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh và nhân 

cách trong sạch; Có trí tuệ, có sức khỏe, phương pháp 

làm việc khoa học và phong cách công nghiệp. Những 

xác định về hệ giá trị con người Việt Nam như vậy trở 

thành định hướng cho việc xây dựng con người Việt 

Nam hiện đại ở nước ta. 

* Chăm lo bồi dưỡng, phát huy sức mạnh mỗi con người 

cũng như cả cộng đồng dân tộc 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Muốn phát huy sức 

mạnh con người với tư cách cá nhân người lao động, 

các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước phải 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Sđd, tr.345. 
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đáp ứng đúng nhu cầu và lợi ích của con người, mà 

trước hết lấy việc đáp ứng đúng lợi ích của cá nhân 

người lao động làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội 

phát triển. 

Người chỉ rõ: Mục đích phát triển kinh tế xã hội chủ 

nghĩa là phải thoả mãn những nhu cầu vật chất và văn 

hóa ngày càng cao của nhân dân lao động. Người hết 

sức quan tâm việc giải quyết hài hòa nhu cầu, lợi ích 

của cá nhân người lao động với nhu cầu, lợi ích của giai 

cấp, của nhân dân và dân tộc trong hoạch định chính 

sách của Đảng và Nhà nước. Người chỉ rõ: Không có 

chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những 

lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thoả 

mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa.  

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân 

dân lao động làm chủ, thì mỗi người là một bộ phận của 

tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng góp một phần 

công lao trong xã hội. Lợi ích cá nhân là nằm trong lợi 

ích của tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Cho 

nên, rất quan tâm đến con người, Hồ Chí Minh khuyến 

khích lợi ích cá nhân chính đáng, coi trọng động  lực cá 

nhân, tìm tòi cơ chế, chính sách để kết hợp hài hòa lợi 

ích xã hội và lợi ích cá nhân. Như khoán, thưởng, phạt 

trong kinh tế.  Đặc biệt là cần có sự công bằng, hài hòa 

về lợi ích trong mọi chủ trương chính sách với các giai 
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cấp, tầng lớp trong xã hội. Người coi công bằng là một 

mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Vì thế, Người 

nhắc nhở: Trong công tác phân phối, lưu thông nói 

riêng và trong mọi công việc luôn nhớ: “Không sợ 

thiếu, chỉ sợ không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ 

lòng dân không yên”1. Công bằng, nhưng không phải là 

cào bằng một cách bình quân, giỏi kém đều như nhau, 

làm triệt tiêu mất động lực phát triển kinh tế xã hội. 

Đại đoàn kết phát huy sức mạnh con người ở tầm 

quốc gia dân tộc. Trong những người mácxít, Hồ Chí 

Minh là người sớm thấy tầm quan trọng của yếu tố dân 

tộc trong thời đại ngày nay. Lợi ích quốc gia dân tộc là 

một động lực giúp các quốc gia dân tộc tiếp tục tồn tại 

và phát triển trong thời đại cạnh tranh, đấu tranh dân 

tộc và giai cấp quyết liệt.  

Người lại chỉ rõ lịch sử nước ta dạy cho ta bài học: 

Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước 

ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết, 

chia rẽ thì suy yếu, bị nước ngoài xâm lấn. Do đó, đại 

đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở khối liên minh giai cấp 

công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức tạo 

thành một động lực to lớn không chỉ trong cách mạng 

giải phóng dân tộc mà còn là một động lực không thể 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Sđd, tr.224. 
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thay thế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

hiện nay. 

Đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân 

biệt giai cấp, tôn giáo, đảng phái, ở trong nước và ngoài 

nước, nhằm phát huy sức mạnh của quốc gia dân tộc. 

Sức mạnh quốc gia dân tộc bao gồm cả truyền thống, trí 

lực, tinh thần, ý chí và của cải vật lực. Trong sức mạnh 

quốc gia dân tộc có sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, 

tinh thần đoàn kết muôn người như một, lòng dũng 

cảm, ý chí đấu tranh bất khuất, sức mạnh của văn hóa, 

lịch sử và nhiều truyền thống đặc sắc khác đã tạo nên 

yếu tố tinh thần làm nên sức mạnh nội lực của cả quốc 

gia dân tộc. Sức mạnh này luôn ở trong thế tiềm năng, 

có phát huy được hay không và ở mức độ nào phụ 

thuộc vào khả năng, trách nhiệm của các giai cấp và sự 

lãnh đạo của Đảng trước yêu cầu lịch sử. Sức mạnh 

nhân dân thể hiện thông qua mỗi con người, mỗi giai 

cấp và cả cộng đồng với toàn bộ thể chất và tinh thần 

bao giờ cũng là nhân tố quyết định sự thắng lợi của 

cách mạng, sự phát triển của mỗi quốc gia. 

* 

*  * 

Tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh được hình thành 

trên cơ sở Chủ tịch Hồ Chí Minh thâu thái, kế thừa và 
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phát triển các gía trị tinh hoa của chủ nghĩa nhân đạo, 

chủ nghĩa nhân văn trong kho tàng tư tưởng văn hóa 

của dân tộc Việt Nam và của toàn nhân loại được kết 

tinh lại trong quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng 

và trở thành Người đứng đầu Đảng Nhà nước ta. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo có những nội dung cơ 

bản là thương yêu con người, thương yêu nhân dân, hết 

lòng vì nhân dân phục vụ; Tin tưởng, coi trọng phẩm 

giá con người, tin tưởng vào sức mạnh to lớn của nhân 

dân; Giải phóng con người, phát triển con người toàn 

diện; Chăm lo bồi dưỡng, phát huy sức mạnh mỗi con 

người cũng như cả cộng đồng dân tộc. Tư tưởng đó 

được quán xuyến trong suốt các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước ta và trong các hoạt động của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đã trở thành một mục 

tiêu và động lực quan trọng của cách mạng Việt Nam. 

Đến nay, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh tiếp tục là 

kim chỉ nam cho các hoạt động nhân đạo của nhân dân 

Việt Nam, của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
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QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ,  

VAI TRÒ, MỤC TIÊU CỦA CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO  

VÀ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG  

NHÂN ĐẠO HỒ CHÍ MINH 

 

 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với tình cảm thiết tha 

yêu thương con người và lòng yêu nước sâu sắc đã dấn 

thân hiến dâng cả đời mình vì dân tộc được hoàn toàn độc 

lập, con người được hoàn toàn tự do, và đã trở thành 

người chiến sĩ tiêu biểu, lỗi lạc của phong trào này - 

Người là "hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, chủ 

nghĩa nhân văn cộng sản, là một con người nhân ái, vị 

tha”1.  

__________ 

1 Võ Nguyên Giáp: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây 

dựng và phát triển con người. Trong kỷ yếu Tư tưởng Hồ Chí 

Minh - Phương pháp luận nghiên cứu con người, do Phạm Minh 

Hạc, Phạm Thành Nghị, Trịnh Thị Kim Ngọc (chủ biên), Nxb. 

Khoa học xã hội, H.2003, tr.17-39. 
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Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận định khái quát của 

“Chất con người Hồ Chí Minh là chất Việt Nam, chất cách 

mạng, chất cộng sản, chất nhân văn,... Hồ Chí Minh là người 

của chủ nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa đầy đủ nhất”1.  

Có thể nói, đối với Hồ Chí Minh chủ nghĩa nhân văn 

và chủ nghĩa nhân đạo được đặt trong cùng một vòng 

tròn lôgíc, gắn liền với tư tưởng cộng sản Mác-Lênin, 

được nuôi dưỡng trên mảnh đất thực tiễn và các giá trị 

nhân văn Việt Nam, vừa làm điểm xuất phát vừa là mục 

tiêu của cách mạng Việt Nam. Người đã mang tinh hoa 

văn hóa Đông - Tây và tinh thần nhân ái Việt Nam “ái 

quốc, ái dân” giáo dục, động viên, khơi dậy khát vọng, 

nhiệt tình, lý chí ở đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đứng 

lên tự giải phóng dân tộc, giai cấp và giải phóng bản thân 

con người. 

Chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh bao gồm nhiều nội 

dung rộng lớn, sâu sắc và quan điểm của Người về công 

tác nhân đạo cũng tương đối phong phú. Đây là một địa 

hạt còn nhiều điều cần phải đầu tư, nghiên cứu nhằm làm 

sáng tỏ, sâu sắc hơn trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 

Minh nói chung, tư tưởng nhân đạo nói riêng. Trong 

phạm vi của bài viết, tác giả tập trung làm rõ những quan 

điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, mục tiêu 

__________ 

1 Xem Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh một con người, một dân 

tộc, một thời đại một sự nghiệp, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1990. 
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của công tác nhân đạo và đặc điểm tư tưởng nhân đạo Hồ 

Chí Minh. 

1. Quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, mục 

tiêu của công tác nhân đạo 

Sinh thời, Hồ Chí Minh chưa có điều kiện để đề cập 

trực tiếp đến công tác nhân đạo. Mặc dù vậy, nghiên cứu 

tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta cũng dễ nhận thấy một 

điều là, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã nhận rõ vai trò, 

vị trí hết sức quan trọng của công tác nhân đạo. Người coi 

đây như một trong những nhiệm vụ cấp thiết của cách 

mạng Việt Nam.  

Ngay sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành 

công, chính quyền cách mạng còn non trẻ, cách mạng ở 

vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, khó khăn chồng chất 

khó khăn. Bên trong giặc đói, giặc dốt diễn ra khắp nơi, 

bên ngoài chúng ta phải tiếp tục đối phó với các thế lực 

ngoại xâm,…Chính trong những ngày sục sôi khí thế cách 

mạng ấy, một số nhân sĩ, trí thức yêu nước đã đứng ra 

vận động và xin phép thành lập tổ chức Ban Hồng Thập 

tự Việt Nam. 

Mùa xuân năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp và 

làm việc với các đại biểu Ban vận động thành lập Hồng 

Thập tự Việt Nam, Người đã rất quan tâm và nghe báo 

cáo cụ thể về tình hình lớp cứu thương đang mở, về việc 

lập Hội, tôn chỉ mục đích và dự kiến chương trình hoạt 

động của Hội. Sau khi nghe báo cáo của Ban vận động, 
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Hồ Chí Minh đã giảng giải về hoạt động của một số Hội 

Hồng thập tự các nước trên thế giới và một vài tổ chức 

nhân đạo khác, chỉ dẫn phương hướng hoạt động của 

Hồng thập tự.  

Đến ngày 23 tháng 11 năm 1946, Đại hội đại biểu 

Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đình làng 

Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), 

chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Đại hội 

đã suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự 

của Hội và Người làm Chủ tịch danh dự của Hội (và kể từ 

đó trở đi cho tới khi Người qua đời, khoảng thời gian dài 

23 năm Người là Chủ tịch danh dự của Hội), cũng tại Đại 

hội, bác sĩ Vũ Đình Tụng được bầu làm Hội trưởng.  

Sự ra đời của Hội Hồng thập tự Việt Nam đã đáp ứng 

yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân 

dân, kịp thời phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đảm trách nhiều 

công việc quan trọng liên quan tới công tác phục vụ thời 

chiến trong kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược như 

mở lớp đào tạo cứu thương, quyên gạo cứu đói, tham gia 

trao trả tù binh, tiếp nhận và phân phối viện trợ,...  

Thấy rõ được tầm quan trọng của công tác nhân đạo 

đối với công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước để cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, 

14 năm sau ngày thành lập Hội, tháng 6 năm 1957, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh gửi Công hàm tới Chính phủ Liên bang 
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Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 Công ước Giơ-ne-vơ về việc 

bảo hộ nạn nhân chiến tranh và đến ngày 4 tháng 11 năm 

1957, tại cuộc họp Đại hội đồng Hiệp Hội Chữ thập đỏ - 

Trăng lưỡi liềm đỏ họp ở Niu-đê-li (Ấn Độ), Hội Hồng 

thập tự Việt Nam chính thức được công nhận là thành 

viên của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế. 

Mục tiêu của công tác nhân đạo trong quan niệm của 

Hồ Chí Minh, suy cho cùng phải hướng tới mục tiêu cuối 

cùng tất cả là vì con người, vì nhân dân. Người khuyên: 

“Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp 

phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được 

để giảm bớt đau thương cho họ”. Đây cũng chính là mục tiêu 

sâu xa, cao cả nhất của tổ chức Hội chữ thập đỏ Việt Nam 

cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác nhân đạo. 

Khi đất nước còn chiến tranh, mục tiêu của công tác 

nhân đạo là góp phần đồng hành cùng với mỗi bước thăng 

trầm của cách mạng, khi ấy công tác nhân đạo chính là một 

phần tất yếu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia 

trực tiếp phục vụ cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, 

tự do, hạnh phúc của nhân dân và nhân loại. 

Khi đất nước chuyển sang thời bình, cách mạng 

chuyển sang giai đoạn mới, nhiệm vụ cách mạng thay đổi, 

tuy vậy, lúc này vai trò, mục tiêu của công tác nhân đạo 

lại càng quan trọng hơn. Đúng như nỗi niềm trăn trở 

thẳm sâu trong tâm khảm suốt cả cuộc đời 79 mùa xuân 

ấy, và cho đến tận những phút giây cuối cùng, Hồ Chí 

Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng “Nhân dân lao động 
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ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng 

gian khổ bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, 

lại kinh qua nhiều năm chiến tranh,…Đảng cần phải có kế 

hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm 

không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”1. 

Như vậy, nói tới “chính sách nhân đạo” trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh ở đây chính là nói đến giá trị tinh 

thần lớn lao và có ý nghĩa cải tạo thực tiễn sâu sắc trong 

tư tưởng Hồ Chí Minh là quan điểm vì con người và giải 

phóng con người - quan điểm dân sinh thấm đượm chủ 

nghĩa nhân đạo cao cả và tư tưởng nhân văn sâu sắc, là 

triết lý nhân sinh. Quan điểm dân sinh đó, triết lý nhân 

sinh đó lấy thực tiễn cuộc sống làm điểm xuất phát, lấy 

giải phóng và phát triển con người làm mục tiêu. Đó là 

quan điểm hành động, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 

phúc cho mỗi con người, cho dân tộc và cho cả cộng đồng 

nhân loại mà hành động, là triết lý của cuộc sống, là đạo 

lý làm người, đạo lý làm việc. Với Hồ Chí Minh, xây dựng 

chủ nghĩa xã hội không chỉ gắn liền với độc lập dân tộc, 

mà còn là con đường, phương thức để giữ vững độc lập 

dân tộc, thực hiện dân sinh và an sinh xã hội. 

2. Đặc trưng cơ bản của tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh   

Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 

Minh, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà khoa 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Sđd, tr. 612. 
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học đều đi đến thống nhất và khẳng định: “Hồ Chí Minh 

là người của chủ nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa đầy đủ 

nhất”1 và “Chất con người Hồ Chí Minh là chất Việt Nam, 

chất cách mạng, chất cộng sản, chất nhân văn,…”.  

Đặc biệt, khẳng định giá trị và ý nghĩa lớn lao của tư 

tưởng Hồ Chí Minh, trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và con 

đường cách mạng Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

đã cho rằng, sở dĩ tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, là 

ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, là lương tâm của 

thời đại, có sức sống trường tồn, có ảnh hưởng sâu sắc 

đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân Việt Nam và của 

nhân dân nhiều dân tộc trên thế giới, cả trong quá khứ, 

hiện tại và tương lai, chính là vì tư tưởng của Người đã kế 

thừa những giá trị tư tưởng, văn hóa vĩnh cửu của nhân 

loại, thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cao cả và đáp ứng 

những yêu cầu, nguyện vọng cháy bỏng và sâu xa của 

dân tộc và nhân loại. Rằng, không chỉ thế, cả cuộc đời 

hoạt động cách mạng không mệt mỏi của Người còn là 

một tấm gương sáng ngời, một biểu hiện tiêu biểu cho chủ 

nghĩa nhân đạo cộng sản2. 

Có thể khái quát tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh 

được thể hiện ở những đặc trưng cơ bản sau:  

__________ 

1 Xem Phạm Văn Đồng: Sđd 
2 Võ Nguyên Giáp (Chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con 

đường cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

1997, tr.229. 
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Một là, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh là sự kế thừa, 

phát triển tinh thần nhân đạo của dân tộc Việt Nam và thế giới 

mà đỉnh cao là chủ nghĩa nhân đạo Mác - Lênin 

Dân tộc Việt Nam có truyền thống hàng ngàn năm 

dựng nước và giữ nước, có nền văn hóa nhân bản, mang 

giá trị truyền thống và đượm bản sắc dân tộc, có khát 

vọng cháy bỏng về một cuộc sống tốt đẹp, song lại phải 

chịu nhiều bất công, vô nhân đạo do sự áp bức, bóc lột 

của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, với một tình cảm yêu 

thương, gắn bó máu thịt với gia đình, quê hương, đất 

nước và một tâm hồn cao đẹp, nhạy cảm, một trí tuệ mẫn 

tiệp, anh minh, Hồ Chí Minh đã sớm nhận ra nỗi đau của 

người dân mất nước, nỗi nhục của kiếp đời nô lệ.  

Người ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc 

từ nỗi đau đời, thương người, không cam chịu áp bức, bất 

công, từ những suy nghĩ mang tính nhân đạo, nhân văn 

coi con người sinh ra ai cũng có quyền sống, quyền bình 

đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Mục 

tiêu không bao giờ thay đổi ở Người là giải phóng dân 

tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, mang lại 

độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Người khẳng định: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham 

muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc 

lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có 

cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”1. 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Sđd, tr. 627. 
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Sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo yêu nước, 

bản thân Hồ Chí Minh cũng đã từng theo học đạo Nho từ 

nhỏ, tư tưởng nhân nghĩa của đạo Nho đã in đậm dấu ấn 

trong tâm khảm của Người, trở thành một bộ phận cấu 

thành quan điểm dân sinh, triết lý nhân sinh, chủ nghĩa 

nhân đạo và tư tưởng nhân văn ở Người. Song, khác với 

nhiều nhà Nho đương thời, với thực tiễn cuộc sống đầy biến 

động mà Người từng trải qua trong những năm tháng tìm 

kiếm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, bằng thực 

tiễn hoạt động cách mạng, với một trí tuệ anh minh và tầm 

nhìn xa, trông rộng, Người đã sớm khắc phục, chế ngự tính 

hẹp hòi, thiển cận của cái nhìn dân tộc để đi đến một quan 

niệm mới về tình hữu ái giai cấp, hướng tới những giá trị 

nhân văn phổ quát trên phạm vi rộng lớn hơn. 

Thấu hiểu hơn ai hết những giáo lý của đạo Phật, 

những chủ trương từ bi, hỉ xả, cứu khổ, cứu nạn, thương 

người như thể thương thân, song với Hồ Chí Minh, 

những giáo lý đó, những chủ trương ấy chỉ có ích khi 

chúng được sử dụng vào mục đích dân sinh, an sinh xã 

hội, cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn và nhất là vào mục 

tiêu giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, đưa 

giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ. 

Hồ Chí Minh cũng biết đến những ước mơ, khát vọng 

vươn tới một xã hội cao đẹp mà ở đó, con người được 

phát triển toàn diện và ngày một trở nên hoàn thiện với 

cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở đạo Thiên Chúa, biết đến 

chủ trương cứu vớt chúng sinh của Chúa Giêsu. Song, với 
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Người, khát vọng đó, chủ trương ấy trước hết phải vì 

những người bị áp bức, vì những dân tộc bị đè nén, vì hòa 

bình và công lý, phải nhằm mục đích cứu loài người khỏi 

ách nô lệ, đưa loài người đến hạnh phúc, bình đẳng, bác 

ái, tự do và nhất là, đem lại an ninh cho cuộc sống của 

mỗi con người, an sinh cho đời sống cả cộng đồng xã hội. 

Trong quá trình bôn ba, khảo nghiệm, tìm đường cứu 

nước, cứu dân, Hồ Chí Minh cũng được biết đến Tôn Dật 

Tiên (Tôn Trung Sơn) và tỏ lòng ngưỡng mộ nhà dân chủ 

cách mạng Trung Quốc nổi tiếng này bởi ý tưởng độc lập, 

tự do, hạnh phúc của ông, bởi chủ nghĩa Tam dân (dân 

tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc). Hồ 

Chí Minh đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng về tư 

tưởng, tìm ra những điều thích hợp với nước ta trong chủ 

nghĩa Tam dân của Tôn Dật Tiên để thực hiện quan điểm 

dân sinh, triết lý nhân sinh của Người trong những điều 

kiện lịch sử - cụ thể ở Việt Nam. 

Hồ Chí Minh cũng đã biết đến những giá trị đích thực 

trong tư tưởng nhân đạo phương Tây - đó là tự do, dân 

chủ, tiến bộ. Lấy những nội dung cốt lõi trong tư tưởng 

nhân đạo phương Tây, chắt lọc những giá trị đích thực 

của nó, Người nhấn mạnh quyền được sống, quyền được 

tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc với tư cách những 

quyền không ai có thể xâm phạm được của mỗi người và 

của mọi người. Bên cạnh đó, nhận thức rõ những giá trị 

đích thực trong tư tưởng nhân đạo phương Tây, Hồ Chí 

Minh cũng sớm nhận ra những hạn chế ở nền tự do, dân 
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chủ của nó, thấy rõ mặt trái của quyền con người trong 

chế độ tư bản chủ nghĩa và cho rằng đó chỉ là nền “nhân 

đạo” giả hiệu mà thôi. Với nhận thức đó, Người cho rằng, 

con đường đến với tự do, dân chủ thực sự, đến với sự 

thực hiện an ninh cho cuộc sống của mỗi con người, an 

sinh cho đời sống của cả cộng đồng xã hội chỉ có thể là 

con đường cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng giải 

phóng con người, giải phóng xã hội. Bởi lẽ, chỉ khi con 

người và xã hội thực sự được giải phóng thì an ninh cho 

cuộc sống của mỗi con người mới được đảm bảo, an sinh 

cho đời sống của cả cộng đồng xã hội mới được thực hiện 

và thực hiện một cách bền vững. 

Từ những nhận thức sâu sắc ấy về tư tưởng nhân đạo 

trong các nền văn hóa Đông - Tây, từ đạo lý truyền thống 

của người Việt Nam, cộng với một trí tuệ anh minh, tầm 

nhìn xa, trông rộng, lòng yêu nước, thương dân, Hồ Chí 

Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy ở đây cái 

“cẩm nang thần kỳ” cho con đường giải phóng dân tộc, 

giải phóng con người và xây dựng chế độ xã hội mới - chế 

độ xã hội vì cuộc sống đích thực của con người, vì an ninh 

con người và an sinh xã hội. Người tiếp thu ở chủ nghĩa 

Mác - Lênin tư tưởng nhân đạo nhất về CON NGƯỜI với 

chữ viết hoa - tư tưởng vì cuộc sống hiện thực của con 

người, cuộc sống mà ở đó, an ninh con người của con 

người được đảm bảo và do vậy, an sinh xã hội của cả cộng 

đồng xã hội được thực hiện bền vững; tư tưởng vì tự do, 
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dân chủ, hạnh phúc và tiến bộ thực sự cho mỗi con người 

và cho tất cả mọi người. 

Hồ Chí Minh kế thừa chủ nghĩa nhân đạo hiện thực 

của Học thuyết Mác - Lênin không phải theo lối tầm 

chương trích cú, áp dụng nguyên xi, rập khuôn giáo điều. 

Người tiếp thu nội dung cốt yếu nhất trong thế giới quan 

duy vật, phương pháp luận biện chứng, khoa học, nhân 

sinh quan cộng sản chủ nghĩa và coi đó là ánh sáng kỳ 

diệu, ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi, cho chính tư 

tưởng và hành động của mình nhằm thực hiện quan điểm 

dân sinh, triết lý nhân sinh mà Người đã hình thành, thực 

thi chủ nghĩa nhân đạo để mang lại an ninh con người cho 

nhân dân mình, an sinh xã hội cho đất nước mình, quê 

hương mình, Tổ quốc mình.  

Hai là, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh được thể hiện 

thành những hành động thiết thực trong thực tiễn cách mạng 

mà biểu hiện cụ thể nhất là quan điểm dân sinh và triết lý nhân 

sinh hành động 

Chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 

là sự thể hiện tập trung quan điểm dân sinh, triết lý nhân 

sinh của Người - suốt đời cống hiến hết mình cho sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng con người, giải phóng giai cấp 

và giải phóng nhân loại; đấu tranh không mệt mỏi để xóa 

bỏ mọi áp bức, bóc lột, mọi bất công, phi lý; giành độc lập, 

tự do vì quyền được phát triển bình đẳng cho dân tộc, cho 
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nhân loại; đem lại cho mỗi con người, cho dân tộc và cho cả 

cộng đồng nhân loại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Ở Hồ Chí Minh, quan điểm dân sinh, triết lý nhân 

sinh là sự gắn kết giữa chủ nghĩa nhân đạo cao cả với tư 

tưởng nhân văn sâu sắc. Cội nguồn của chủ nghĩa nhân 

đạo và tư tưởng nhân văn ấy là truyền thống nhân ái, 

thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam 

kết hợp với truyền thống nhân ái trong các nền văn minh 

phương Đông và phương Tây. Nội dung cốt lõi của chủ 

nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân văn ấy là lòng thương 

yêu, quý trọng con người gắn với lòng yêu nước, yêu dân 

nồng nàn. Mục tiêu cao cả của chủ nghĩa nhân đạo ấy là 

giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, 

giải phóng con người và phát triển con người toàn diện. 

Phương thức thực hiện chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng 

nhân văn ấy là hành động, hoạt động thực tiễn cách mạng.  

Suốt cuộc đời đấu tranh cách mạng của mình, Hồ Chí 

Minh đã tiến hành đấu tranh không mệt mỏi, cống hiến 

trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng cho độc lập dân tộc, cho 

hạnh phúc của nhân dân. Ngay cả khi phải từ biệt thế giới 

này theo quy luật sinh tồn, Người vẫn lấy làm tiếc vì 

không còn được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều 

hơn nữa. Suốt đời phục vụ, mưu cầu hạnh phúc cho nhân 

dân, nhưng với bản thân Người, Người không hề đòi hỏi 

bất cứ điều gì cho riêng mình.  

Không chỉ thế, với quan điểm dân sinh, triết lý nhân 

sinh đã trở thành phương châm sống sống ở đời và làm 
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người theo nghĩa yêu nước, thương dân, thương nhân loại 

bị đau khổ, áp bức, trước khi qua đời, Người vẫn không 

quên căn dặn Đảng và Chính phủ phải lấy công việc đối 

với con người làm công việc hàng đầu, coi đó là công việc 

đầu tiên cần phải làm, nhất thiết phải làm, ra sức mà làm.  

Theo lời căn dặn đó, đối với những người đã dũng 

cảm hy sinh một phần xương máu của họ trong sự nghiệp 

đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, Đảng và 

Chính phủ phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở 

yên ổn, phải mở những lớp dạy nghề thích hợp cho họ để 

họ có được hành trang cần thiết bước vào cuộc sống tự 

lập, tự lực cánh sinh.  

Đối với những người đã anh dũng hy sinh, mỗi địa 

phương cần xây dựng vườn hoặc bia kỷ niệm để mãi mãi 

ghi nhớ công lao của họ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu 

nước cho nhân dân ta. Khi gia đình, người thân của họ 

thiếu sức lao động, gặp khó khăn, chính quyền địa 

phương cần phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích 

hợp, quyết không để họ bị đói rét.  

Đối với những người còn trẻ, có nhiều cống hiến 

trong các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong, 

Đảng và Chính phủ cần chọn một số người ưu tú nhất để 

đào tạo họ thành những người lao động có trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật giỏi, có tư tưởng, lập trường cách 

mạng vững vàng và lấy đó làm đội quân chủ lực trong 

công cuộc xây dựng xã hội mới.  
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Đối với phụ nữ, Đảng và Chính phủ cần phải có kế 

hoạch bồi dưỡng, cất nhắc, giúp họ tiến bộ, trở thành 

những người lãnh đạo và đem lại quyền bình đẳng thực 

sự cho họ. Đối với những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, 

Đảng và Chính phủ cần kết hợp giáo dục với sử dụng luật 

pháp để cải tạo, giúp đỡ họ trở thành những người lao 

động lương thiện.  

Đối với nông dân, Đảng và Chính phủ cần có kế 

hoạch thực hiện miễn thuế nông nghiệp một năm cho họ 

để đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn 

khởi, đẩy mạnh sản xuất1,... 

Với Hồ Chí Minh, cái quý giá nhất không chỉ là con 

người mà còn là độc lập và tự do của Tổ quốc, hạnh phúc 

của nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không 

gì quý bằng nhân dân”2, “Không có gì quý hơn độc lập, tự 

do”3. Với Người, độc lập và tự do không chỉ là cái quý giá 

nhất, mà còn là chân lý - cái chân lý mà cả nhân loại đều 

hướng tới. Độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho 

nhân dân là khát vọng suốt đời của Người.  

Người từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham 

muốn tột bậc, làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 

dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, 

__________ 

1 Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Sđd, tr.616-617. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Sđd, tr.453. 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Sđd, tr.130. 
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áo mặc, ai cũng được học hành”1. Chính tư tưởng độc lập 

cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân này đã cấu 

thành quan điểm dân sinh, triết lý nhân sinh, tạo nên bản 

chất cao quý trong chủ nghĩa nhân đạo, tư tưởng nhân văn 

của Người; trở thành ngọn cờ đấu tranh, mục tiêu suốt đời 

hy sinh cống hiến, lý tưởng suốt đời phấn đấu của Người.  

Và, với Người, để dân tộc được độc lập, mọi người 

dân được tự do, hạnh phúc, không có con đường nào khác 

ngoài con đường giải phóng dân tộc và xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, bởi đó là điều kiện tiên quyết đem đến cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc, dân chủ và tiến bộ cho dân tộc và 

nhân dân Việt Nam.  

Xuất phát từ quan niệm đó, Người cho rằng, mục tiêu 

số một khi đất nước đang chìm đắm trong ách nô lệ là giải 

phóng dân tộc; còn khi đất nước đã được độc lập, nhân 

dân đã được tự do thì mục tiêu hàng đầu, nhiệm vụ trung 

tâm là xây dựng chủ nghĩa xã hội mà mục tiêu cuối cùng 

là vì con người, vì hạnh phúc thực sự của nhân dân. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, với Hồ Chí Minh, không 

chỉ gắn liền với độc lập dân tộc, là con đường, cách thức 

để giữ vững độc lập dân tộc, mà còn là con đường, cách 

thức để thực hiện dân sinh, an sinh xã hội. Bởi lẽ, chủ 

nghĩa xã hội, trong quan niệm của Người, là chế độ xã hội 

trước hết làm cho nhân dân lao động có công ăn việc làm 

ổn định. Theo Người, xã hội ấy có nhiệm vụ:  

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Sđd, tr.627. 
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“Làm cho người nghèo thì đủ ăn.  

Người đủ ăn thì khá giàu  

Người khá giàu thì giàu thêm.  

Người nào cũng biết chữ,  

Người nào cũng biết đoàn kết, yêu nước1”. 

Nghĩa là mọi người ai cũng có được cuộc sống ngày 

một đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Đó là một xã hội mới, 

công bằng, nhân đạo và tốt đẹp, có mục tiêu cụ thể là dân 

giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, con người hạnh phúc. 

Mục tiêu đó được Người nói một cách đơn giản và dễ 

hiểu là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho nhân dân, trước hết là cho quần chúng nhân dân 

lao động. Với quan niệm như vậy về chủ nghĩa xã hội, 

Người đã khẳng định: “Điều quan trọng bậc nhất trong kế 

hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay là nhằm cải thiện đời 

sống của nhân dân”2; và “Đảng cần phải có kế hoạch thật 

tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng 

nâng cao đời sống của nhân dân”3. 

Khẳng định đó càng cho thấy, trong quan niệm của 

Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội trước hết phải là xã hội vì 

con người, đem lại cho con người bản chất Người đích 

thực; và ở đó, không chỉ dân sinh, mà cả an sinh xã hội 

được thực hiện và đảm bảo bền vững. Chỉ với một quan 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Sđd, tr.81. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Sđd, tr.314. 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 15, Sđd, tr.612. 
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điểm dân sinh, một triết lý nhân sinh hành động, thấm 

đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả và tư tưởng nhân văn 

sâu sắc, Người mới có được quan niệm như vậy về chủ 

nghĩa xã hội, về mục tiêu nhân đạo của chủ nghĩa xã hội.  

Chính quan điểm dân sinh, triết lý nhân sinh đã tạo 

nên ở Người niềm tin tất thắng vào thắng lợi cuối cùng 

của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt 

Nam. Với quan điểm dân sinh và triết lý nhân sinh đó, trước 

khi trở về cõi vĩnh hằng, Người vẫn tin rằng, chỉ cần còn 

non, còn nước, còn người thì công cuộc xây dựng xã hội mới 

- một cuộc chiến đấu khổng lồ chống lại những gì đã cũ kỹ, 

hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi, dù rất to lớn, 

nặng nề, và phức tạp, song thắng lợi là điều chắc chắn. 

Niềm tin vững chắc đó ở Hồ Chí Minh, chắc chắn là 

đã được hình thành từ quan điểm dân sinh, triết lý nhân 

sinh thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo và tư tưởng nhân 

văn mà Người đã dày công vun đắp trong suốt cuộc đời 

hoạt động và đấu tranh cách mạng - quan điểm dân sinh, 

triết lý nhân sinh hành động: động viên, tổ chức và giáo 

dục toàn dân hành động, dựa vào dân mà hành động và 

vì dân mà hành động. 

Ba là, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh thể hiện đậm nét ở 

lòng nhân ái, sự bao dung rộng lớn, không phân biệt ranh giới 

quốc gia, dân tộc 

Có thể nói rằng, với Hồ Chí Minh lòng nhân ái không 

chỉ dừng lại ở lòng từ bi, bác ái một cách mơ hồ chung 
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chung, càng không phải là lòng thương hại của bề trên 

ban phát cho kẻ dưới, mà lòng nhân ái ở Người là sự cảm 

thông sâu sắc đối với mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh éo le 

của con người, đặc biệt là những người cùng khổ, bất 

hạnh, chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Người từng 

nói: “Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp cũng như mọi vấn đề 

khác trong lúc này là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và 

làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân 

loại đang bị đau khổ, áp bức”1.  

Người còn tự bộc bạch: “Lòng yêu thương của tôi đối 

với nhân dân và nhân loại không bao giờ thay đổi”2 và 

quả đúng như vậy, dẫu cho thế giới có đổi thay nhưng 

tình yêu thương bao la, rộng lớn của Người vẫn luôn 

dành trọn cho mỗi con người ở khắp mọi nơi. Trong trái 

tim nhiệt huyết ấy vẫn luôn có chỗ dành cho tất cả mọi 

con người để được sự cảm thông, chia sẻ và cứu dỗi mang 

đến cho họ một cuộc sống mới tốt đẹp, nhân văn hơn. 

Tình yêu thương con người của Hồ Chí Minh thể hiện 

trước hết là tình yêu thương với đại đa số nhân dân, 

những người lao động, người nghèo khổ, bị áp bức, bóc 

lột trong xã hội. Xuất phát từ yêu thương con người mà 

Người đã làm mọi việc để phát huy sức mạnh của con 

người, đoàn kết mọi người lại phấn đấu cho mục tiêu “ai 

cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Khi đất 

__________ 

1 Xem Võ Nguyên Giáp: Sđd, tr.231. 
2 Xem Võ Nguyên Giáp: Sđd, tr. 232. 
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nước chưa được độc lập, nhân dân chưa được tự do, tình 

yêu thương con người, yêu nước chính là động lực thôi 

thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân 

khỏi ách áp bức, bóc lột, khỏi lầm than đói rét và lòng 

thương yêu con người của Hồ Chí Minh đã được chứng 

minh chính bằng cả cuộc đời hoạt động, phấn đấu không 

ngơi nghỉ cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân 

Việt Nam và thế giới.  

Lòng nhân ái của Hồ Chí Minh lấy sự bao dung, 

khoan thứ làm cốt lõi, chính vì vậy mà Người đã cảm hóa 

được không biết bao nhiêu số phận con người, kể cả 

những người “lầm đường, lạc lối”, thậm chí là cả những 

người ở phía bên kia chiến tuyến – những người đã mang 

đến sự chết chóc, đau thương cho nhân dân Việt Nam, 

nhưng khi họ đã nhận ra lỗi lầm của mình thì tình yêu 

thương, sự khoan thứ ở Hồ Chí Minh đã gieo tia sáng của 

lòng nhân ái, nhân đạo cao cả đến với họ và vô hình 

chung đó chính là sự dây nối gắn kết giữa lòng bác ái, 

khoan dung của dân tộc Việt Nam với nhân dân thế giới.  

Từ sâu thẳm trong tâm can của Người thì “…, trước 

lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu Việt cũng đều là máu, 

người Pháp hay người Việt cũng đều là người”1. Vì thế, 

chúng ta thấy, trong các cuộc chiến, đằng sau những trận 

đánh khốc liệt ấy vẫn có những khoảng bình yên lạ kỳ để 

cho lòng bác ái, bao dung, độ lượng được gieo mầm. 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Sđd, tr.510. 
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Người kêu gọi nhân dân mở lòng nhân ái, độ lượng, 

thuyết phục lực lượng trung gian, kể cả những người đã 

làm việc trong chính quyền cũ hoặc làm tay sai cho địch 

quay trở về với dân tộc, góp sức xây dựng nước nhà.  

Bởi lẽ, theo Người: “Năm ngón tay cũng có ngón vắn 

ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. 

Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, 

nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. 

Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã 

là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái 

quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải 

lấy tình thân ái mà cảm hoá họ”1. Chính lòng nhân ái, yêu 

thương con người của Hồ Chí Minh đã có sức cảm hóa, lôi 

cuốn lòng người, thu phục nhân tâm, từ đó tập hợp được 

đông đảo quần chúng hăng hái góp phần vào sự nghiệp 

chung của cách mạng. 

Tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh bao giờ cũng gắn 

liền hạnh phúc của những con người bị áp bức, bị đọa đầy 

thuộc các dân tộc bị thống trị và lệ thuộc ở thuộc địa với 

độc lập dân tộc, với tự do, giai cấp được giải phóng. Vì 

thế, theo Hồ Chí Minh: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản 

thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng 

này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của 

cách mạng thế giới”2. Muốn giải phóng con người trước 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Sđd, tr. 280-281. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1, Sđd, tr.441. 
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hết phải giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Quan 

điểm này nhất quán và thấu suốt trong suốt cả cuộc đời 

hoạt động của Hồ Chí Minh: “Người có lòng nhân đạo là 

người lạc quan, có một lòng thương cao cả đối với nhân 

loại, đối với nhân dân, đồng chí bè bạn của mình. Người 

ta không thể nói gì đến lạc quan hay tự trọng nếu người ta 

không có chút thương yêu đối với Tổ quốc, đối với nhân 

dân của mình. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu này thật 

trong sáng và sâu rộng”1.  

Lòng thương yêu con người gắn chặt với tình yêu Tổ 

quốc và dân tộc đã thúc giục Hồ Chí Minh ra đi tìm 

đường cứu nước, cứu dân. Ngay cả khi đã trở thành Chủ 

tịch nước, mặc dù bận trăm công nghìn việc, Người vẫn 

luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, đặc biệt đối 

với nhân dân miền Nam đang chịu nhiều đau khổ do đế 

quốc Mỹ và ngụy quyền gây nên. Người nói, "miền Nam 

luôn ở trong trái tim tôi". Ngay cả trước lúc "đi xa", Hồ 

Chí Minh còn nhớ "để lại muôn vàn tình thân yêu cho 

toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu 

thanh niên và nhi đồng".  

Khi đi thăm bất cứ nước nào, Người đều dành thời 

gian tiếp xúc với nhân dân lao động. Đối với các cháu 

thiếu niên, nhi đồng, Hồ Chí Minh không chỉ là "Bác Hồ" 

của nhân dân, của thiếu nhi Việt Nam, mà còn của cả 

__________ 

1 Xem Phạm Ngọc Anh, Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là 

nền tảng phát triển xã hội. 
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nhân dân, thiếu nhi nhiều nước trên thế giới. Chính lòng 

nhân ái, tư tưởng nhân văn của Người là một yếu tố đã 

chinh phục được nhân dân thế giới.  

Ở chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh, không có tình 

yêu thương con người chung chung, mà chỉ có tình 

thương yêu dành cho người bị áp bức, nghèo khổ ở bất cứ 

nước nào. Người đã phân biệt bạn thù rõ rệt, phân biệt 

nhân dân Pháp, Mỹ với những bọn thực dân đế quốc là 

người Pháp, Mỹ - những kẻ chủ mưu xâm lược, nuôi 

mộng thôn tính các dân tộc nhỏ yếu và đẩy nhân dân 

nước họ đến chỗ chết chóc. Vì vậy, Hồ Chí Minh bao giờ 

cũng độ lượng khoan dung với những người lầm đường lạc 

lối, những người lính đi đánh thuê cho thực dân, đế quốc.  

Với ý nghĩa đó, tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh là tư 

tưởng của những người nghèo khổ trên thế giới; tình yêu 

thương con người đã biến thành tình yêu thương đồng 

loại vẫn trên tinh thần tiêu chí: người bị áp bức, bóc lột.  

Như vậy, trong phạm vi đất nước Việt Nam cũng như 

trên phạm vi toàn cầu tình cảm và khát vọng giải phóng 

của Hồ Chí Minh đều hướng về quần chúng lao động, 

những bộ phận đông đảo nhất, động lực chủ đạo nhất của 

mọi sự biến đổi lịch sử. Điều đó chứng tỏ tình thương 

người ở Hồ Chí Minh không mang tính thần bí, phi giai 

cấp mà bao giờ cũng có nội hàm xã hội - giai cấp.  

Bốn là, chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh mang đặc điểm 

của chủ nghĩa nhân đạo cộng sản  
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Một trong những giá trị mà chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ 

ra cho loài người đó là con đường, cách thức để con 

người, nhất là những người cùng khổ, các dân tộc bị áp 

bức, bóc lột trên thế giới đi đến giải phóng mình, giải 

phóng xã hội vì tự do, hạnh phúc của con người. Tự do, 

hạnh phúc của con người chính là lý tưởng nhân đạo cao 

cả nhất mà nhân loại cần hướng tới thực hiện. Ngay từ rất 

sớm, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã từng 

chỉ ra rằng những ai đem lại hạnh phúc cho một số lượng 

người nhiều nhất là người hạnh phúc nhất và sự hạnh phúc 

này có lẽ cũng chính là thước đo quan trọng nhất của chủ 

nghĩa nhân đạo cao cả, chủ nghĩa cộng sản với ước vọng 

về một xã hội tốt đẹp hơn. 

Kế thừa và tiếp thu giá trị của chủ nghĩa nhân đạo 

cộng sản và những giá trị nhân đạo Đông - Tây, cùng với 

truyền thống nhân ái, bao dung, nhân đạo của dân tộc 

Việt Nam, ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, chỉ vài 

năm sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh 

đã tìm thấy hợp điểm của giá trị nhân đạo cộng sản và sứ 

mệnh cao cả của chủ nghĩa cộng sản đối với nhân loại, 

Người cho rằng: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu 

nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng 

tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm 

no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, 

niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng 

hoà thế giới chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản 

chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn 
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cản những người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu 

thương nhau”1. 

Tính chất xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa của tư 

tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh thể hiện cả trong bản chất 

xã hội, cả trong mục đích, nhiệm vụ và chức năng mà nó 

thực hiện trong đời sống xã hội của con người. Ngoài tính 

chất triệt để, phạm vi bao quát rộng, tư tưởng nhân đạo 

Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu cao cả là vì hạnh phúc 

cho con người trên phạm vi toàn thế giới. Điều này cho 

thấy tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh đã hòa vào dòng 

chảy liền mạch của giá trị nhân đạo mà loài người đã dày 

công vun đắp, xây dựng. Vì thế, có thể khẳng định tư 

tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh là cội nguồn sức mạnh 

không chỉ của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam mà 

sức lan tỏa của nó đã vươn ra tầm quốc tế, trở thành giá 

trị của toàn nhân loại, là nhân tố thúc đẩy sự hiểu biết và 

xích lại gần nhau giữa các quốc gia, dân tộc phấn đấu 

hình thành nên một “thế giới đại đồng” cộng sản chủ 

nghĩa, trong đó con người được tôn trọng, đối xử bình 

đẳng với nhau đúng nghĩa như những con người.  

* 

*  * 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của sự toàn mỹ: 

yêu đồng bào, yêu nhân loại; triệt để cách mạng và vô 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1, Sđd, tr. 496. 
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cùng nhân từ; uyên bác mà cực kỳ khiêm tốn; Người là 

hình mẫu nhân cách cao đẹp của con người, của nhà lãnh 

đạo cộng sản được nhân dân mãi mãi gọi với tên gọi trìu 

mến và thân thương nhất - Bác Hồ. Bác Hồ là “muôn vàn 

tình thân yêu” đối với đồng chí, đồng bào. Trong tình 

thương yêu đó, có chỗ cho tất cả mọi người, không quên, 

không sót một ai. Đối với Người, giải phóng con người 

trước hết là giải phóng họ khỏi những tai họa do cái đói, cái 

rét, cái dốt gây nên. Cuộc chiến đấu đó không thể tách rời 

cuộc chiến đấu để giải phóng dân tộc. Chỉ có thoát khỏi thân 

phận nô lệ, mỗi con người mới lấy lại được phẩm giá làm 

người. Hơn nữa, đó còn là cuộc chiến đấu vì hoà bình và 

tình hữu nghị giữa các dân tộc và đây cũng chính là lý 

tưởng chính trị, lý tưởng đạo đức và cũng là giá trị nhân đạo 

mà Người đã dành trọn đời mình để phấn đấu và thực hiện.  

Có thể thấy, kết tinh của văn hoá, tư tưởng nhân đạo 

Hồ Chí Minh được biểu hiện vô cùng đa dạng và phong 

phú, nó thấm đậm trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của 

Người, được toả sáng trong từng việc làm, từng cử chỉ, từng 

mối quan tâm ân cần đối với mỗi con người; tất cả đều toát 

lên tình yêu thương, sự tôn trọng, thái độ bao dung và niềm 

tin vào khả năng cải tạo của con người, dù cho họ có nhất 

thời lầm lạc. Bằng hành động và ứng xử của mình, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh truyền lại cho chúng ta một đạo lý làm người 

là phải biết yêu nước, thương dân, thương nhân loại bị đau 

khổ và đặc biệt là phải sống với nhau trọn tình vẹn nghĩa. 
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GIÁ TRỊ DÂN TỘC VÀ TẦM VÓC THỜI ĐẠI 

CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO HỒ CHÍ MINH 

 

 

Với cấu trúc hệ thống và những quan điểm toàn diện 

về tôn trọng phẩm giá, các quyền con người cơ bản; về 

cuộc sống hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của nhân 

cách làm người; về tạo cho con người có được điều kiện 

sống, làm việc, sinh hoạt mang bản chất người, tư tưởng 

nhân đạo Hồ Chí Minh đã trở thành một học thuyết, một 

chủ thuyết với tên gọi: Chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh.  

Cũng như các thành tựu văn hoá, văn minh khác trên 

thế giới, chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh chỉ có giá trị 

thực sự khi nó phát huy tác dụng trong tương lai của dân 

tộc và nhân loại. Chính Hồ Chí Minh cũng đã xác nhận rõ 

là tất cả các nhà tư tưởng, học thuyết tiến bộ trên thế giới 

đều hướng về con người, đều muốn giải phóng cho con 

người theo quan niệm của họ. Như vậy, có thể nói, tất cả 

họ đều hướng về chủ nghĩa nhân đạo theo quan niệm của 
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mỗi người, mỗi thời đại và đều có giá trị trường tồn, vĩnh 

cửu định hướng cho sự phát triển đi lên. 

 Mặc dầu xuất phát từ từ mảnh đất Việt Nam, chủ 

nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh vốn mang bản chất nhân 

loại, hướng về mọi người cần lao trên thế giới, mọi dân 

tộc bị chà đạp, vì thế, nó sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng 

cho thắng lợi của cuộc đấu tranh vì lẽ phải, vì tự do và hạnh 

phúc của con người. Không chỉ nói đến hệ thống tư tưởng 

Hồ Chí Minh vốn được xem là nền tảng tinh thần của nhân 

dân ta, mà là chủ nghĩa nhân đạo, tức là phần sâu lắng nhất 

kết đọng thành tình cảm, tình người, tình nghĩa sâu sắc nhất 

trong tư tưởng của Người đối với nhân dân, với dân tộc, với 

các thế hệ đồng bào ta hiện nay và cả mai sau. 

1. Giá trị dân tộc của chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh  

Hồ Chí Minh toả sáng đến mỗi người Việt Nam 

không chỉ do tư tưởng, đạo đức vĩ đại của Người mà 

trước hết là do sự trân trọng, thân thương của tình người 

cao thượng, sự gần gũi của huyết thống cha ông, sự linh 

cảm, trìu mến của một tâm hồn bất tử vẫn sống mãi với 

non sông, đất nước và con người Việt Nam như ngọn lửa 

thiêng soi sáng cho mọi người con đường đi tới chân trời 

tự do, công bằng, bình đẳng, bác ái, văn minh. 

Có được mối quan hệ mật thiết đó, đương nhiên là do 

vị trí lãnh tụ, người sáng lập, người khai quốc công thần 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc ta. 

Song, sẽ rất phiến diện nếu chỉ thấy Hồ Chí Minh ở vị trí 
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người lãnh đạo, người có công với đất nước và dân tộc 

như bao vị anh hùng dân tộc khác trong lịch sử phát triển 

của đất nước từ xưa đến nay. 

Ngoài tư cách người lãnh đạo, tư cách lãnh tụ, người 

có công với đất nước, Hồ Chí Minh còn có sự gắn bó với 

nhân dân chính là ở tình cảm nhân văn, lòng bác ái, sự 

thân thương, tình nghĩa đồng bào mà có lẽ không một 

đấng minh quân, một bậc hiền tài nào của dân tộc có thể 

sánh kịp. Đó chính là chủ nghĩa nhân văn mang đặc điểm 

và sắc thái riêng của Người. 

Cái tạo nên tính trường tồn, giá trị vĩnh cửu của tư 

tưởng Hồ Chí Minh, chính là chủ nghĩa nhân đạo của 

Người. Nó biểu hiện không chỉ ở tinh thần trách nhiệm 

với dân với nước mà còn ở sự đồng cảm sâu sắc với mỗi 

thân phận con người Việt Nam, mỗi tình huống con người 

phải gánh chịu, mỗi linh cảm trước số phận,... Người chia 

sẻ với từng nỗi đau của mỗi người dân trước sự mất mát 

do chiến tranh. Người cảm thấy mình có lỗi khi để dân 

chịu đói, chịu rét, chịu bệnh tật, chịu thất học.  

Người đã nói như vậy và sống đúng như vậy. Người 

luôn nêu tấm gương của một chiến sĩ cộng sản vĩ đại 

thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa nhân văn mác-xít, đồng 

thời tạo cho mình một chủ nghĩa nhân đạo mới phù hợp 

với đặc điểm của con người Việt Nam trong hoàn cảnh và 

điều kiện của một dân tộc còn nghèo nàn, lạc hậu. Chính 

vì thế, tấm gương nhân văn, nhân ái của Người đã chinh 

phục được mọi trái tim, lôi cuốn mọi người Việt Nam 
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không kể giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc,... theo gương 

chiến đấu vì lẽ phải, vì sự công bằng và công lý, vì mọi 

người và cho mọi người. Đó không chỉ là tình yêu thương 

bình thường mà là chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

Luôn luôn tâm niệm là người công bộc của dân, lo 

trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, suốt đời Hồ Chí Minh 

hoà mình vào cuộc sống chung của đồng bào, đồng chí, 

không nhận bất cứ một sự ưu tiên nào dành cho mình. 

Cái tạo nên cốt lõi của cái cao cả, vĩ đại Hồ Chí Minh, 

của tinh thần bất tử Hồ Chí Minh, nếu có thể nói như vậy, 

chính là chủ nghĩa nhân đạo mang đặc điểm và sắc thái 

của Người.  

Nhà báo, nhà văn David Halberstam, trong cuốn sách 

“Ho” của mình, đã viết: Hồ Chí Minh là một trong những 

nhân vật kỳ lạ của thời đại này - hơi giống Găngdhi, hơi 

gống Lênin, hoàn toàn Việt Nam. Có lẽ hơn bất kỳ một 

người nào khác của thế kỷ này, đối với dân tộc của ông và 

đối với cả thế giới ông là hiện thân của một cuộc cách 

mạng. Thế nhưng đối với hầu hết nông dân Việt Nam, 

ông là biểu tượng của cuộc sống, hy vọng, đấu tranh, hy 

sinh và thắng lợi của họ. Dưới con mắt những người nước 

ngoài, Hồ Chí Minh vẫn bộc lộ rõ phẩm chất nhân văn 

trong sáng và cao thượng như nói trên thì với người Việt 

Nam chúng ta, Người không chỉ là hiện thân của sự 

nghiệp cách mạng mà còn gắn liền với bản thân cuộc 

sống, bản thân văn hoá, bản thân con người Việt Nam. 
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 Vì chủ nghĩa nhân đạo mang đặc điểm và sắc thái 

riêng của mình, Hồ Chí Minh sẽ sống mãi với dân tộc. 

Theo gương Người, các thế hệ người Việt Nam đang phấn 

đấu cho nước giàu, dân mạnh, cho sự phát triển và chấn 

hưng đất nước theo hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 

chủ nghĩa nhân đạo mác-xít và chủ nghĩa nhân đạo Hồ 

Chí Minh. 

Tương lai của dân tộc gắn liền với tương lai chủ nghĩa 

nhân đạo Hồ Chí Minh. Vì thế, có thể khẳng định một 

cách chắc chắn rằng chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh sẽ 

tồn tại vĩnh cửu cùng với sự tồn tại vĩnh cửu của dân tộc 

ta, của đất nước Việt Nam. 

Bởi lẽ, chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh gắn liền với 

bản chất chế độ, gắn liền với bản chất văn hoá và là tượng 

trưng cho nền văn hoá mới Việt Nam. Chủ nghĩa nhân 

đạo Hồ Chí Minh gắn với bản chất con người Việt Nam 

và là động lực của con người Việt Nam. Chủ nghĩa nhân 

đạo Hồ Chí Minh gắn với nhân dân và là sức mạnh của 

nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và chấn 

hưng đất nước ta trở nên dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

2. Ý nghĩa quốc tế, tầm vóc nhân loại của chủ nghĩa 

nhân đạo Hồ Chí Minh 

Chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh gắn liền với tương 

lai của dân tộc là điều dễ hiểu, còn với thế giới, liệu chủ 

nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh có còn  ý nghĩa quốc tế và 
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giá trị nhân loại khi thế giới đã bước vào nền văn minh 

mới và đang diễn ra những đổi thay khó lường như hiện 

nay hay không. 

Chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh là tượng trưng cho 

nền văn hoá của tương lai, cho nên nó sẽ đi vào thời đại 

mới như biểu tượng cho hoà bình, cho nhân phẩm, cho 

cuộc sống bình yên của mọi người. Có điều, không giống 

như  đối với dân tộc, chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh 

chỉ có ý nghĩa quốc tế và giá trị nhân loại khi nó thực sự 

phát huy tác dụng và soi đường cho nhân dân ta trong sự 

nghiệp đổi mới và chấn hưng đất nước trong điều kiện 

thế giới đã bước vào nền văn minh mới trong thời đại 

toàn cầu hoá và phát triển kinh tế tri thức như hiện nay. 

Đó là thời cơ đồng thời cũng là thách thức vô cùng to lớn 

mà Đảng và Nhà nước ta đã thấy trước. 

Song, có thể nói chắc chắn rằng, dù chịu những thách 

thức như thế nào, chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh vẫn 

có ý nghĩa thế giới và giá trị nhân loại, vì nó đã từng 

tượng trưng cho tinh thần chiến đấu vì tự do, hạnh phúc 

của con người, vì lẽ phải và sự công bằng của mọi xã hội, 

vì chính nghĩa của nhân loại tiến bộ, vì thế nó sẽ đi cùng 

với các dân tộc đang chiến đấu giành độc lập, tự do, giành 

dân chủ và sự công bằng xã hội. Vì thế, chủ nghĩa nhân 

đạo Hồ Chí Minh sẽ sống mãi với chúng ta, với mọi người 

cần lao, với thế giới đang đấu tranh, với việc bảo vệ chân 

lý và nhân phẩm... 
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Song, vấn đề có lẽ không chỉ ở chỗ phản ảnh những 

tình cảm của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với Hồ Chí 

Minh mà là ở chỗ suy ngẫm về vị thế của chủ nghĩa nhân 

đạo Hồ Chí Minh trong tương lai của nhân loại đầy biến 

động sẽ như thế nào. Liệu nó có còn vị trí trong nền văn 

minh mới hiện nay  hay nó sẽ đi vào dĩ vãng như bất cứ 

một di sản văn hoá nào khác đã một thời tỏa sáng rồi biến 

mất như một quy luật của vạn vật, có sinh có tử. 

Đành rằng Hồ Chí Minh cũng như bất cứ một danh 

nhân văn hoá nào khác cũng không thể tránh được cái 

quy luật của muôn đời, nhưng với một chủ nghĩa nhân 

đạo đã gắn liền với vận mệnh sinh tồn của con người và 

dân tộc như chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh thì liệu nó 

còn phát huy tác dụng được bao lâu nữa. 

Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ không phải để lo 

cho Hồ Chí Minh mà chủ yếu là với tiền đồ của một thế 

giới đang diễn ra những điều bất ngờ, nhân loại đau khổ 

vẫn còn ở phía trước, các dân tộc bị chà đạp vẫn chưa bao 

giờ ra khỏi cái thế giới còn ngự trị nền văn minh tư sản 

vốn phi nhân bản. Điều đó cũng chính là tương lai của 

dân tộc ta, một dân tộc gắn liền với Hồ Chí Minh, với chủ 

nghĩa nhân đạo của Người. 

Nhìn tổng quát, có thể nói, chủ nghĩa nhân đạo Hồ 

Chí Minh trong tương lai của dân tộc hay nhân loại, xét 

cho cùng, là để nói đến tương lai của một định hướng 

phát triển của đất nước và nhân loại, đi theo con đường 
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xã hội chủ nghĩa hay vẫn theo vết mòn của chủ nghĩa tư 

bản đã tỏ ra mất nhân tính, phi nhân bản. 

Đây không chỉ là nói đến chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí 

Minh mà có thể là nói chung về một định hướng phát 

triển hiện nay theo chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa 

Mác - Lênin hay theo chủ nghĩa tư bản mà ai cũng thấy là 

nó không còn đại diện cho một thể chế nhân bản, với 

mong muốn xây dựng một xã hội hợp tình người như 

C.Mác đã từng dự báo. 

Với tình hình thế giới đầy biến động như hiện nay thì 

có thể nói, không chỉ chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh 

mà cả chủ nghĩa nhân đạo mác-xít cũng đang đứng trước 

những thách thức khó lường. Với sự khủng hoảng của hệ 

thống các nước xã hội chủ nghĩa và sự tan rã của Liên Xô, 

chúng ta thấy rõ chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa nhân 

đạo mác-xít đang đi vào giai đoạn thoái trào. Trong bối 

cảnh đó, nói đến tương lai chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí 

Minh trên thế giới quả là điều rất khó và gặp phải không 

ít lực cản. 

Chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh sẽ sống mãi không 

chỉ với dân tộc ta mà cả với thế giới đang trong hoàn cảnh 

giống như chúng ta trước đây và hiện nay, với một bộ 

phận dân cư vô cùng lớn của thế giới đang phải sống 

trong nghèo nàn và lạc hậu như chúng ta. Đó cũng chính 

là điều ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh, là ý chí và 

nguyện vọng giải phóng con người của Hồ Chí Minh hay 

nói chung, đó cũng chính là bản chất chủ nghĩa nhân đạo 
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mang đặc điểm và sắc thái Hồ Chí Minh mà chúng ta đã 

nói đến ở trên. 

Chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh chỉ thực sự tồn tại 

và phát triển như một di sản văn hoá đặc biệt trong tương 

lai của dân tộc và nhân loại khi nó phát huy tác dụng soi 

đường cho nhân loại trong đấu tranh chống áp bức và đói 

nghèo nhằm mang lại cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh 

phúc như điều ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh. 

Để thực hiện được điều đó, đương nhiên, Hồ Chí 

Minh không chỉ là biểu tượng của những vĩ nhân như biết 

bao vĩ nhân đã từng tồn tại trong lịch sử văn minh nhân 

loại, mà hơn thế, tư tưởng của Người còn soi sáng cho 

nhân loại cần lao bằng những thông điệp có giá trị dẫn 

đường trong đấu tranh với các loại kẻ thù và với sự nghèo 

nàn, lạc hậu trong cái thế giới còn nhiều bất công đang 

phân hoá ngày càng nhiều, ngày càng sâu sắc như hiện 

nay. Với một thế giới đang gia tăng những tội phạm, 

những tệ nạn khủng bố triền miên, những sự phân hoá 

sắc tộc và tôn giáo như hiện nay, rất cần những thông 

điệp sáng suốt của các bậc được xem là vĩ nhân, danh 

nhân, những trí tuệ tiêu biểu của nhân loại tiến bộ. 

Trong bối cảnh đó, rõ ràng tư tưởng Hồ Chí Minh nói 

chung, chủ nghĩa nhân đạo của Người nói riêng sẽ được 

chú ý đặc biệt không chỉ trong phạm vi dân tộc mà có thể 

cả thế giới, nhất là cái thế giới chưa qua giai đoạn phát 

triển chủ nghĩa tư bản như dân tộc ta đang chiếm phần 

đông của nhân loại. 
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Với những giá trị bền vững và ổn định, chủ nghĩa nhân 

đạo Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đi lên của 

nhân loại cùng khổ và đau thương. 

Đương nhiên, chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh đến 

với thế giới không giống như nó vốn có trong lòng dân 

tộc ta. Nó chỉ có ý nghĩa quốc tế và giá trị nhân loại khi nó 

có thể soi sáng con đường đi lên của nhân loại cùng khổ. 

Với ý nghĩa đó, chúng ta có cơ sở để tin rằng chủ nghĩa 

nhân đạo Hồ Chí Minh đã và đang cùng nhân loại đau 

khổ bảo vệ những giá trị chân chính mà con người cần có 

và phải có để xây dựng một thế giới hoà bình, ấm no và 

hạnh phúc. Chúng ta có cơ sở để tin rằng, nhân loại cần 

lao và đang chịu những áp bức trên khắp hành tinh sớm 

muộn cũng sẽ thấy rõ cái gì là giá trị, con đường nào cần 

đi tới và xã hội nào sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho 

mình. Chính lúc đó, những trí tuệ sáng suốt của loài 

người sẽ có giá trị soi đường như nó đã từng soi đường 

cho loài người đi tới.  

Trong cái thế giới đang đứng trước những mối đe doạ 

huỷ diệt hàng loạt như hiện nay chúng ta tin rằng sẽ xuất 

hiện những người khổng lồ có thể cứu vãn tình thế và lúc 

ấy trật tự của các nền văn minh sẽ được phục hồi và đi 

vào tương lai như chính quy luật của sự sống. Đó cũng 

chính là điều mà lịch sử đã khẳng định và chứng kiến: 

Mỗi thời đại xã hội đều cần có những con người vĩ đại của 

nó, và nếu không có những con người như thế thì thời đại 

sẽ sáng tạo ra những con người như thế. Hồ Chí Minh là 



 Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo 

                     

77 

 

con người của thời đại, bởi lẽ, chính thời đại hiện nay 

đang cần những con người vĩ đại như thế, những con 

người dám đấu tranh vì công lý và nhân phẩm, dám 

đương đầu với cái xã hội bất công, phi nhân bản là chủ 

nghĩa tư bản đã tỏ ra lỗi thời. 

Chúng ta đều biết rằng, cái gì thực sự là có lý, là quy 

luật cuộc sống thì sớm hay muộn nó sẽ được khôi phục lại 

mặc dù thế giới phải trả giá quá đắt cho những điều phi 

lý, phi nhân bản vẫn tồn tại ngang nhiên trong thế giới 

hiện nay. Cái có lý ấy chính là cái gì mang lại hạnh phúc 

thực sự cho con người, cái gì phù hợp với quy luật nhân 

bản mà tạo hoá ban cho con người. Cái phi lý ấy chính là 

cái thế giới trong đó con người đang bị làm nhục, bị nô 

dịch, bất lực, bị khinh rẻ. 

Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh 

sẽ có tác dụng soi đường cho nhân loại phương pháp đấu 

tranh như chính học thuyết Mác - Lênin đã từng soi sáng 

cho giai cấp công nhân các nước châu Âu trong đấu tranh 

với chủ nghĩa tư bản để hình thành một xã hội mới xã hội 

chủ nghĩa. Chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh sẽ soi sáng 

cho thế giới cần lao con đường phải đấu tranh như thế 

nào và xây dựng một xã hội mới ra sao. 

Ý nghĩa tích cực và vị trí trường tồn của chủ nghĩa 

nhân đạo Hồ Chí Minh không phải ở chỗ nó được nhân 

loại tôn vinh như nhân loại đã từng tôn vinh những bậc 

được xem là Thánh nhân, mà quan trọng là ở tác dụng soi 

đường cho nhân loại cần lao đấu tranh giành lấy tự do, 
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hạnh phúc như điều mong muốn tột bậc của Hồ Chí 

Minh. 

Đây là chỗ khác về cơ bản giữa chủ nghĩa nhân đạo Hồ 

Chí Minh với các loại chủ nghĩa nhân đạo vốn có trong di 

sản văn hoá nhân loại. Chính vì thế chủ nghĩa nhân đạo Hồ 

Chí Minh mới được gọi là chủ nghĩa nhăn đạo giải thoát 

hay chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. Nó giải thoát cho con 

người đau khổ khỏi ách áp bức, bóc lột, giải thoát cho con 

người khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Nó đấu tranh với những 

bất công, những kẻ đi áp bức, bóc lột, nhằm thiết lập một 

xã hội mới thấm đậm tình người theo chủ nghĩa nhân đạo 

mác-xít và chủ nghĩa nhân đạo của Người. 

Rõ ràng, chỉ có chủ nghĩa nhân đạo thực sự, chủ 

nghĩa nhân đạo hành động theo C.Mác hay theo Hồ Chí 

Minh mới có khả năng giải thoát và đấu tranh với cái xã 

hội phi nhân bản. Nhưng, muốn giải thoát và đấu tranh, 

con người không chỉ kêu gọi nhân đạo, nhân ái hay 

thương người chung chung mà phải xuất phát từ một hệ 

tư tưởng đúng đắn. Chính hệ tư tưởng đúng đắn cũng 

như phương pháp cách mạng  mới tạo nên vũ khí đấu 

tranh có hiệu quả. Từ đó nẩy sinh mối quan hệ giữa hệ tư 

tưởng với chủ nghĩa nhân đạo hay có thể nói hệ tư tưởng 

với văn hoá, cũng là mối quan hệ giữa chính trị với văn 

hoá như nó vẫn tồn tại từ bấy lâu nay. 

Khi nói đến chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh, một 

mặt, chúng ta không thể không nói đến hệ tư tưởng Hồ 

Chí Minh, mặt khác, lại phải thấy hệ tư tưởng ấy có xuất 
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phát điểm của nó là tư tưởng nhân đạo mà chúng ta 

thường nói tư tưởng yêu nước Hồ Chí Minh gắn liền với 

yêu dân, yêu nước là chính trị, yêu dân là văn hoá, là 

nhân văn, nhân đaọ. 

Tóm lại, với Hồ Chí Minh, có thể nói, chỉ có yêu dân 

tức là xuất phát điểm là lòng nhân ái, Người mới đến với 

yêu nước, đi tìm con đường cứu nước, cứu dân. Nhưng, 

khi thấy rõ cội nguồn của chủ nghĩa yêu nước rồi chúng ta 

lại phải tìm hiểu đặc trưng chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí 

Minh là gì tức là hệ thống tư tưởng của Người, không chỉ 

có tư tưởng nhân văn mà là toàn bộ hệ thống quan điểm 

chính trị và văn hoá tạo nên hệ tư tưởng của Người. Đó 

cũng là mối quan hệ biện chứng giữa chính trị và văn hoá. 

Vì vậy, khi nói đến chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh 

trong tương lai của dân tộc và nhân loại, lại phải trở về 

với hệ thống tư tưởng của Người để tìm hiểu những thông 

điệp mà Hồ Chí Minh muốn nói với mọi người, muốn soi 

sáng con đường hành động cho chúng ta đi tới trong 

tương lai. Những thông điệp ấy đương nhiên là những 

mệnh đề chính trị nhưng tất cả đều có ý nghĩa nhân đạo, 

đều bắt nguồn từ một chủ nghĩa nhân đạo - chủ nghĩa 

nhân đạo Hồ Chí Minh.  

- Tư tưởng mang tầm chân lý Không có gì quý hơn độc 

lập, tự do của Hồ Chí Minh như một chân lý mang ý nghĩa 

nhân loại và giá trị nhân văn sâu sắc. Vì độc lập cho dân 

tộc và tự do cho nhân dân ta, Hồ Chí Minh đã ra đi tìm 

đường cứu nước. Trong quá trình bôn ba qua nhiều nơi 
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trên thế giới, tiếp xúc với nhiều hạng người, với nhiều học 

thuyết chính trị, cách mạng, Người phát hiện ta chân lý 

“chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại...”. Nhưng 

khi suy nghĩ về việc áp dụng chủ nghĩa cộng sản đối với 

một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, chưa qua giai đoạn 

phát triển chủ nghĩa tư bản như Việt Nam, Người phát 

hiện thêm những chân lý khác như : “Lao động tất cả các 

nước, phải đoàn kết lại”; nhất là tư tưởng “chủ nghĩa dân 

tộc là động lực lớn của đất nước”.... 

Từ đó, Người đi đến một kết luận vô cùng quan trọng 

đối với dân tộc ta là độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ 

nghĩa xã hội. Đó là tư tưởng xuyên suốt của cách mạng 

Việt Nam mà xuất phát điểm của nó, chính là tư tưởng 

nhân văn Hồ Chí Minh, bởi lẽ, tư tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội là xuất phát từ nguyện vọng 

giải phóng nhân dân ta khỏi áp bức, bóc lột và khỏi nghèo 

nàn, lạc hậu. Đó là chủ nghĩa nhân đạo thực sự mang đặc 

điểm và sắc thái riêng của Hồ Chí Minh. 

Song với thế giới, cần phải nói đến một tư tưởng bao 

quát hơn: Không có gì quý hơn độc lập, tự do, bởi lẽ, đó không 

chỉ là chân lý có giá trị với Việt Nam mà là chân lý phổ biến 

có giá trị với nhân loại và có thể là muôn đời sau. 

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi chủ nghĩa tư 

bản và chủ nghĩa đế quốc còn đang ngự trị thế giới, khi 

các dân tộc nhỏ yếu với đại bộ phận nhân loại còn phải 

sống trong vòng cương tỏa của chủ nghĩa tư bản toàn cầu 

thì vấn đề độc lập và tự do đang trở nên vấn đề thời sự cấp 
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thiết nhất. Chính vì vậy, tư tưởng Không có gì quý hơn độc 

lập, tự do  của Hồ Chí Minh mới trở thành một thông điệp 

có giá trị soi đường cho nhân dân lao động đấu tranh giành 

lấy hạnh phúc và tự do cho mình và cho dân tộc mình. 

- Tư tưởng vì dân, coi nhân dân là tất cả, có dân là có tất cả 

Đây cũng là chỗ khác rất cơ bản giữa chủ nghĩa nhân 

đạo Hồ Chí Minh với các loại chủ nghĩa nhân đạo có trước. 

Nói đến chủ nghĩa nhân đạo đương nhiên là nói đến con 

người, nhưng không phải là con người chung chung, trừu 

tượng, mà là nói đến những người lao động, những người 

quyết định vận mệnh của dân tộc, đó là nhân dân, người 

chủ thực sự của đất nước. Nói đến vị trí nhân dân, coi nhân 

dân là tất cả, là sức mạnh vô địch “Dễ mười lần không dân 

cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong”, Hồ Chí Minh 

muốn hướng đến đối tượng và động lực của cách mạng, 

điều mà bất cứ một cuộc cách mạng nào cũng không bao giờ 

được quên, cũng đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa nhân 

văn mang đặc điểm và sắc thái riêng của Hồ Chí Minh.  

- Triết lý hành động đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 

thành công, thành công, đại thành công. 

Trong mỗi dân tộc cũng như mỗi xã hội thường có 

nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, nhiều giai cấp, nhiều 

khuynh hướng tư tưởng,... nghĩa là không có một dân tộc 

hoặc một xã hội nào thuần nhất. Trong khi đó, lợi ích công 

dân cũng như lợi ích xã hội thường gắn liền với mỗi dân 

tộc, mỗi tôn giáo, mỗi giai cấp,… Vậy làm thế nào để tạo 
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nên sức mạnh của dân tộc để có thể chiến thắng kẻ thù 

xâm lược, chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. 

Với kẻ thù xâm lược thì chúng thường tìm cách chia 

rẽ các dân tộc, các tôn giáo,... vì có chia rẽ chúng mới trị 

được dân, chia để trị là nguyên tắc của kẻ thù xâm lược. 

Thấy rõ âm mưu kẻ thù, Hồ Chí Minh sớm đưa ra nguyên 

tắc đoàn kết, đại đoàn kết, nhằm tạo ra sức mạnh để chiến 

thắng, để thành công. Với Hồ Chí Minh, đoàn kết không 

phải là chiến thuật, một thủ đoạn chính trị mà là một 

nguyên tắc hành động, một phẩm chất đạo đức, một 

thuộc tính của chủ nghĩa nhân văn mới, chủ nghĩa nhân 

văn chiến đấu vì hạnh phúc của mọi người. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều dân tộc và tôn 

giáo đang có hiện tượng chia rẽ đến mức hình thành 

những cuộc chiến tranh triền miên về sắc tộc và tôn giáo 

khiến cho chủ nghĩa đế quốc dễ lợi dụng vào mục đích 

chia để trị, thì vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh là một thông điệp hết sức quan trọng, có thể 

giúp các dân tộc, các tôn giáo một định hướng đúng đắn 

trong đấu tranh với mọi kẻ thù.  

- Quan niệm về vai trò của văn hoá trong phát triển. Có thể 

nói, đó cũng là định hướng nhân đạo cao cả cho mục tiêu 

đấu tranh của nhân loại tiến bộ. 

Với Hồ Chí Minh, văn hoá gắn liền với nhân văn và 

chủ nghĩa nhân đạo. Thiếu văn hoá, con người sẽ mất 

sáng suốt, sẽ không còn tình người theo nghĩa chân chính 
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nhất. Vì thế, văn hoá bao giờ cũng là mục tiêu và động lực 

của con người hành động nhằm giải phóng bản thân và 

đồng loại. Vì thế, văn hoá đồng nghĩa với nhân đạo và 

chủ nghĩa nhân đạo. Vì thế, việc phấn đấu cho mục tiêu 

văn hoá của nhân loại bao giờ cũng là một thông điệp 

không thể tách rời chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh. 

Hiện nay, thế giới đã, đang và sẽ chững kiến nhiều 

thay đổi nhanh chóng, chứa đựng cả những thuận lợi và 

thách thức trong việc bảo vệ các phẩm giá con người, các 

giá trị làm người, song có một điều sẽ không thay đổi, đó 

là nhân dân tiến bộ trên thế giới, những người cùng khổ 

trên khắp các lục địa đều hướng về Hồ Chí Minh, thấy rõ 

ở Người một tấm gương chiến đấu vì mục tiêu giải phóng 

con người, trước hết là giải phóng khỏi áp bức, bóc lột của 

chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, sau nữa là giải 

phóng khỏi nghèo nàn, lạc hậu, nhằm xây dựng một xã 

hội tự do, công bằng, ấm no, hạnh phúc, con người được 

phát triển toàn diện. 

Những bài học ở Việt Nam, quê hương của Hồ Chí 

Minh, đang cuốn hút sự chăm chú theo dõi của thế giới 

chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, của nhân 

dân lao động trên khắp hành tinh. Vì thế, chúng ta có cơ 

sở để tin rằng chủ nghĩa nhân đạo Hồ Chí Minh sẽ ngày 

càng ăn sâu, bén rễ trong lòng dân tộc Việt Nam và trên 

thế giới của những người lao động đang hướng về tự do, 

công bằng, dân chủ và chủ nghĩa xã hội như một mục tiêu 

phấn đấu của nhân loại tiến bộ.   
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PHẦN II 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM  

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  

TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

*********************************** 
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 

 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội của quần 

chúng, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu 

nghị; góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 

xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc của 

nhân dân.  

Hội hoạt động tuân thủ theo 7 nguyên tắc cơ bản của 

Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế: 

Nhân đạo; vô tư; trung lập; độc lập; tự nguyện; thống 

nhất và toàn cầu.  

Hội hoạt động tập trung vào 7 nội dung chính: Cứu 

trợ khẩn cấp và giúp đỡ nhân đạo; chăm sóc sức khỏe 

nhân dân; về sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, 

hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin 
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tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; 

tuyên truyền các giá trị nhân đạo; phòng ngừa, ứng phó 

thảm họa.  

Tính đến 31-12-2015, cơ quan Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam có 158 cán bộ, nhân viên (có 35 biên chế, 123 hợp 

đồng), trong đó cơ quan Trung ương Hội: 91 người (có 25 

biên chế; 46 hợp đồng dài hạn, 13 hợp đồng ngắn hạn, 7 

hợp đồng dự án khoán gọn); Trung tâm đào tạo cán bộ: 14 

người (01 biên chế, 2 hợp đồng dài hạn, 6 hợp đồng ngắn 

hạn, 5 hợp đồng khoán gọn); cơ quan đại diện phía Nam: 

12 người (4 biên chế; 8 hợp đồng), các cơ quan báo chí 

trực thuộc: 38 người (4 biên chế, 34 hợp đồng)1. 

Trải qua hơn 70 năm ra đời và hoạt động, Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích quan 

trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc cách 

mạng giải phóng dân tộc; thống nhất và xây dựng đất 

nước. Những đóng góp của Hội được Đảng, Nhà nước 

ghi nhận và phong tặng nhiều huân chương, bằng khen, 

giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong từng giai 

đoạn lịch sử cụ thể.  

Tiêu biểu như: Năm 1988 Hội được tặng Huân 

chương Độc lập hạng nhất; năm 1998 Hội đón nhận Huân 

chương Hồ Chí Minh; năm 2005 Hội được tặng Huân 

chương Lao động hạng nhất; năm 2011 Hội được đón 

__________ 

1 Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Báo cáo Tổng kết 

công tác năm 2015 và phương hướng năm 2016 
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nhận Huân chương Hồ Chí Minh; năm 2012 Đại hội đại 

biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX vinh 

dự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 

Nam tặng Bức trướng với dòng chữ: “Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, tích 

cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà 

nước”.  

Trong toàn bộ quá trình hoạt động của Hội, đến nay 

Hội đã tổ chức 4 lần Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, 

phát động được nhiều phong trào thi đua của tập thể, cá 

nhân, thành viên của Hội, đạt được nhiều thành tích xuất 

sắc trong hoạt động nhân đạo. 

Hoạt động của Hội không ngừng lớn mạnh, phạm vi 

hoạt động của Hội không chỉ trong nước mà còn vươn xa 

ra tầm khu vực và quốc tế. Ngày 04 tháng 11 năm 1957 tại 

cuộc họp Đại hội đồng Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi 

liềm đỏ (họp ở Ấn Độ) đã chính thức công nhận Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam là thành viên của phong trào Chữ thập 

đỏ quốc tế. Năm 1998, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng 

cai tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu 

vực Châu Á - Thái Bình Dương thành công tốt đẹp, đây 

được coi là một trong những mốc son ghi nhận sự kiện 

hợp tác quốc tế quan trọng của Hội. 

Để đạt được những thành tích vẻ vang đã nêu trên, 

Hội đã không ngừng củng cố cơ cấu tổ chức, chấn chỉnh 

đội ngũ cán bộ, trong đó đặc biệt là bồi dưỡng, rèn luyện 

phẩm chất, đạo đức và lối sống cho hội viên để thực hiện 
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tốt nhiệm vụ được giao. Trung ương Hội Chữ thập đỏ 

luôn luôn xác định đạo đức chính là cái gốc của con 

người, là nguồn cội chất lượng của mọi hoạt động, mọi 

phong trào nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

của Hội và các hội viên.  

Thấm nhuần những lời dạy của Hồ Chí Minh về đạo 

đức trong đời sống của mỗi người, Hồ Chí Minh ví đạo 

đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như 

gốc của cây, như cội nguồn của sông suối. Người viết: 

“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 dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”1.  

Đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hồ Chí Minh 

không chỉ là tấm gương sáng, mà còn là Người chỉ dẫn 

phương hướng hoạt động của Hội ngay từ những ngày 

đầu thành lập cho các thế cán bộ, hội viên. Người khuyên 

Hội: Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết 

mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc 

có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ.  

Hơn thế nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được Đại hội 

đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất (ngày 23 

tháng 11 năm 1946) suy tôn làm Chủ tịch danh dự của 

Hội, và Người làm Chủ tịch danh dự của Hội trong suốt 

23 năm (cho đến khi Người mất). 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.292. 
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Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong những tổ 

chức xã hội hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc vận động 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Việc thực hiện cuộc vận động này một cách nghiêm túc và 

tự giác được thể hiện cụ thể ở cả trong nhận thức và hành 

động của ban lãnh đạo Hội và các hội viên, thể hiện trên 

thực tế với những nội dung cơ bản sau: 

1. Nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện cuộc vận 

động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Hội luôn khẳng định, đây là 

việc làm rất cần thiết và có tác dụng lớn đến chất lượng 

hoạt động cũng như các phong trào của Hội. Việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng 

ủy, ban lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

nhận thức sâu sắc cả về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của cuộc vận động này trên cơ sở bốn vấn đề cơ bản sau: 

Thứ nhất, Đảng ủy và ban lãnh đạo Trung ương Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan 

trọng của cuộc vận động. 

Đảng ủy, ban lãnh đạo Trung ương Hội đã chủ động 

ban hành nghị quyết, chương trình, hướng dẫn nhằm cụ 

thể hóa Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với tôn chỉ mục đích 

và nguyên tắc hoạt động của Hội, từ đó tuyên truyền, 

giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, thành 
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viên của Hội ở các cấp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của cuộc vận động này.  

Thứ hai, Đảng ủy, ban lãnh đạo Trung ương Hội nhận 

thức rất rõ vai trò của đạo đức trong xã hội là rất quan trọng, 

tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc 

biệt là đối với các phong trào đậm chất nhân đạo, nhân ái 

và xây dựng các giá trị tinh thần trong nhân dân của Hội.  

Đạo đức góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy 

kinh tế phát triển, làm tiền đề, nền tảng để xây dựng một 

nước Việt Nam như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng xác định: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”1. 

Đảng ủy, ban lãnh đạo Trung ương Hội cũng nhận 

thức rất rõ chức năng của đạo đức tác động lớn đến đời 

sống xã hội, tạo nên những chuẩn mực điều chỉnh hành vi 

của con người làm cho xã hội tốt đẹp hơn, mọi người yêu 

thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Thông qua việc 

triển khai Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh sẽ phát huy được tối đa các chức 

năng cơ bản của đạo đức trong xã hội.  

Một là, chức năng giáo dục của đạo đức, giáo dục 

những chuẩn mực đạo đức đã được xã hội chấp nhận để 

tác động vào ý thức và hành vi của mỗi cá nhân, từ đó 

mỗi cá nhân tự giáo dục, rèn luyện, làm theo nhằm hoàn 

__________ 

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII, Nxb Văn phòng Trung ưng Đảng, HN-2016, tr.16. 
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thiện nhân cách theo chuẩn mực đạo đức đã được xã hội 

quy định.  

Thông qua hoạt động đánh giá, nhận xét các hành vi 

đạo đức của người khác, thì chính bản thân người nhận 

xét cũng có một quá trình tự điều chỉnh, tự giáo dục. Đó 

là quá trình giáo dục lẫn nhau giữa các cá nhân với nhau 

và giữa cá nhân với xã hội tạo nên các chuẩn mực đạo đức 

trong xã hội ngày càng hoàn chỉnh và phù hợp hơn.  

Hai là, đạo đức có chức năng điều chỉnh, từ các chuẩn 

mực đạo đức đã được xã hội chấp nhận, nó sẽ điều chỉnh 

hành vi của các cá nhân với nhau và với cộng đồng. Các 

cá nhân sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình nếu hành vi đó 

không được xã hội chấp nhận hay bị lên án. Chuẩn mực 

đạo đức cùng với hệ thống pháp luật sẽ điều chỉnh hành 

vi của con người và làm cho họ ngày càng tốt hơn.  

Ba là, đạo đức có chức năng phản ánh. Các mâu thuẫn 

xã hội, các mối quan hệ trong xã hội đều được phản ánh 

trong đạo đức xã hội, đạo đức không chỉ phản ánh trình 

độ nhận thức của mỗi người đối với các giá trị, chuẩn mực 

đạo đức được xã hội thừa nhận, mà đạo đức còn phản ánh 

cả các quan hệ lợi ích cũng tác động không nhỏ đến 

những chuẩn mực này. 

Thứ ba, nhận thức về truyền thống và những giá trị đạo 

đức tốt đẹp của Dân tộc ta mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần 

tiếp tục phát huy 
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Bên cạnh vai trò, những tác động rất lớn của đạo đức 

thì việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên, hội viên về truyền thống và những giá trị đạo 

đức tốt đẹp của Dân tộc ta cũng được Đảng ủy, ban lãnh 

đạo Hội rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt. 

Hội coi đây và vấn đề cốt lõi để mở rộng, phát huy các 

phong trào, chương trình nhân đạo, nhân ái được thành 

công, có sức lan tỏa rộng khắp. Đó là truyền thống yêu 

quê hương đất nước; yêu thiên nhiên; đoàn kết, thủy 

chung, nhân ái và quý trọng tình nghĩa; cần cù, chịu khó, 

yêu lao động; kiên cường, dũng cảm; hiếu học, sáng tạo,... 

Thứ tư, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh là việc làm quan trọng, cần thiết. Bởi ở Người không 

chỉ là hiện thân của tấm gương sáng về đạo đức cách 

mạng, đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ, một người 

Cộng sản, mà ở Người còn toát lên phẩm chất, phong cách 

và tác phong của một con người bình thường, giản dị và 

gần gũi. Vì vậy, không chỉ cán bộ, đảng viên mà mỗi một 

người dân cũng có thể học tập được những phẩm chất, giá 

trị đạo đức từ Người. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

thể hiện rõ nét qua 5 vấn đề cơ bản sau:  

Một là, tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 

con người và nhân loại;  
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Hai là, tấm gương của ý chí, nghị lực lớn lao, vượt qua 

mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ;  

Ba là, tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh 

của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục 

vụ nhân dân;  

Bốn là, tấm gương của một con người nhân ái, giàu 

lòng vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mức vì con người;  

Năm là, tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 

tư, đời riêng trong sáng, nếp sống khiêm tốn, giản dị. 

Từ nhận thức rõ về những vấn đề cơ bản như trên 

trên, mà Đảng ủy, Ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ rất quan 

tâm chỉ đạo, thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, 

không chỉ trong nội bộ tổ chức, cá nhân thành viên của 

Hội, mà còn tham gia tuyên truyền, vận động đến tận 

người dân và rộng rãi trong xã hội. 

2. Một số nội dung quan trọng trong học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Hội triển khai 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06-

CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 (khóa IX) về tổ chức 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”; và sau này là Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 

tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh”. Trung ương Hội và các tổ chức thành viên 

của Hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ 
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thể để các thành viên của Hội tích cực tham gia, thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động này trong toàn hệ 

thống các cấp hội.  

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy về triển khai Cuộc 

vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức 

triển khai cụ thể trên hai nội dung cơ bản sau: 

2.1. Tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ 

Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động 

cho cán bộ, đảng viên, hội viên của Hội; đặc biệt là đạo 

đức, lối sống cho thế hệ trẻ 

Ngay sau khi Cuộc vận động học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai trong cả Hệ 

thống chính trị, Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 

đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức 

nhiều buổi học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 

Minh qua nhiều hình thức, phương pháp, cách làm phong 

phú, đa dạng. Có những Tỉnh hội đã tổ chức Hội nghị báo 

cáo điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả từ việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thành 

phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên,… 

Trung ương Hội đã chủ động mở các lớp học tập tư 

tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mời các chuyên gia, một số 

nhà khoa học, nhà nghiên cứu am tường, có uy tín để 

giảng dạy, chia sẻ những bài học, những tư tưởng của Hồ 

Chí Minh về đạo đức, về phong cách, lề lối làm việc và tác 
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phong công tác cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là 

thế hệ trẻ. Thông qua đó nhằm nâng cao hơn nữa hiểu 

biết, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trước 

công việc được giao, trách nhiệm của mình với tập thể, 

với những người xung quanh và với xã hội. Từ nâng cao 

nhận thức sẽ tạo dựng, củng cố niềm tin và thúc đẩy hành 

động của cán bộ, đảng viên, hội viên nhằm đạt kết quả tốt 

hơn trong công việc, đem lại niềm vui, tình thương, sự 

chia sẻ và lòng nhân ái đến với những người còn đang 

khó khăn, bất hạnh trong xã hội. 

Việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không 

chỉ được Hội tổ chức thông qua các buổi học tập trung, 

thông qua nghe giảng, mà rất đa rạng, phong phú như 

thông qua các hoạt động, các phong trào, các nhiệm vụ cụ 

thể để lồng ghép những nội dung tư tưởng đạo đức Hồ 

Chí Minh vào đó, dần dần nâng cao nhận thức của hội 

viên thông qua chính những hoạt động thực tế mà họ đã 

và đang tham gia.  

Trung ương Hội còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tư 

tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức, cá nhân 

của Hội từ Trung ương xuống đến cơ sở. Thông qua các 

cuộc thi đó, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho 

không chỉ những người trực tiếp tham gia hội thi, mà còn 

lan tỏa đến các thành viên xung quanh cùng nghiên cứu, 

học tập.  

Hội tổ chức các cuộc thi kể truyện về Bác để tạo nên 

một phong trào sâu và rộng trong toàn Hội, tìm ra được 
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những cá nhân, tập thể ưu tú để tặng khen, vinh danh. Cụ 

thể: Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016, Trung 

ương Hội phát động cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm 

lòng nhân đạo” với các chủ đề xoay quanh những câu 

chuyện, bài viết về Bác Hồ với sự nghiệp nhân đạo.  

Công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo, nâng cao 

hình ảnh tổ chức Hội được tiến hành rất tốt. Các cấp Hội 

đã tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của hội, như: 

Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5) - kỷ 

niệm 50 năm ra đời 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào 

Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với chủ đề 

“Các nguyên tắc cơ bản trong hành động”, ngày thành lập 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11,… 

Các hoạt động tuyên truyền cũng bám sát các hoạt 

động thuộc 4 ưu tiên chiến lược của Hội, như: Chiến dịch 

khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng năm 2015, Lễ hội Xuân hồng, Chiến dịch “Những 

giọt máu hồng hè 2015”, ngày Toàn dân hiến máu tình 

nguyện 7/4, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân 

chất độc da cam” Xuân Ất Mùi, Chương trình “Ngân 

hàng bò - Chung sức cùng đồng bào nghèo, xã biên giới 

xây dựng nông thôn mới” và các gương điển hình tiên 

tiến các cấp Hội. Năm 2015 có 1.235 tin, bài viết về các 

hoạt động của các cấp Hội được đăng trên các báo chí của 

Trung ương và địa phương. 

Thông qua các hoạt động nhân đạo của Hội như Cuộc 

vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân 
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đạo”; Dự án “Ngân hàng bò”; Chương trình “Khám, chữa 

bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”; Phong trào 

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; vận động 

hiến máu tình nguyện và rất nhiều các phong trào khác 

của Hội phát động, không những nâng cao nhận thức, ý 

thức của chính hội viên của mình về đạo đức, mà còn 

thông qua đó tuyên truyền, thuyết phục và xây dựng ý 

thức, tình thương, lòng nhân ái và những giá trị khác của 

đạo đức, của tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, nhân 

dân và cả xã hội. 

Bên cạnh đó, Hội định kỳ tổ chức Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ với sự góp mặt của 

nhiều đại biểu, cá nhân điển hình tiên tiến. Hằng năm, 

hầu hết các tỉnh, thành Hội đều tổ chức Hội nghị điển 

hình tiên tiến, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, qua đó thúc đẩy các 

phong trào thi đua làm nhân đạo.  

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam lần thứ IV đã được tổ chức thành công, đánh 

giá toàn diện kết quả phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng của Hội 5 năm (2010 - 2015) và xác định mục tiêu, 

nhiệm vụ phong trào thi đua của toàn Hội giai đoạn (2016 

- 2020); tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

các phong trào thi đua yêu nước của Hội. 458 đại biểu ưu 

tú đại diện cho gần 9 triệu cán bộ, hội viên, thanh thiếu 

niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cả nước về dự Đại 

hội.  
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Trong 5 năm (2010 - 2015) toàn Hội đã vận động được 

trên 13.500 tỷ đồng, trợ giúp hơn 80 triệu lượt người, 

trong đó, trị giá công tác xã hội đạt 4.913 tỷ đồng; trị giá 

công tác chăm sóc sức khỏe toàn Hội đạt trung bình 200 - 

250 tỷ đồng/năm; trị giá các hoạt động cứu trợ khẩn cấp 

và trợ giúp nhân đạo toàn Hội đạt trung bình từ 180 - 230 

tỷ đồng/năm; vận động đạt 5 triệu đơn vị máu, trên 90% 

từ người hiến máu tình nguyện; tổng trị giá vận động xây 

dựng quỹ đạt 5.019 tỷ đồng, trung bình trên 1.000 tỷ 

đồng/năm.  

Tại Đại hội, 29 tỉnh, thành Hội đã vinh dự được tặng 

Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 5 

năm liên tục” (2010 - 2015) của Ban Chấp hành Trung 

ương Hội. Cũng trong dịp này, hàng ngàn hội viên, tình 

nguyện viên tiêu biểu được tôn vinh danh hiệu hội viên, 

tình nguyện viên tiêu biểu cấp tỉnh và cấp toàn quốc. 

Công tác truyền thông và Phát triển nguồn lực cũng 

được Hội rất quan tâm phát triển. Chỉ tính riêng năm 

2015, Cổng thông tin điện tử đăng tải 395 tin bài về các 

hoạt động Hội. Mở các chuyên mục “Cuộc thi ảnh Xuân 

nhân ái 2015”, “Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần 

thứ 4” trên Cổng thông tin nhằm đáp ứng kịp thời việc 

tuyên truyền cho Chương trình.  

Tạp chí nhân đạo phát hành 2 kỳ/tháng với hình thức 

đẹp, nội dung phong phú, số lượng phát hành ổn định, 

đặc biệt số “Đại hội thi đua”, số lượng phát hành 6.000 
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bản có giá trị tuyên truyền cao. Tạp chí Phát hành số đặc 

biệt kỷ niệm ngày 8/5 với 02 thứ tiếng Việt - Anh.  

Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực tham mưu 

công tác vận động nguồn lực như: "Tết vì người nghèo và 

nạn nhân chất độc da cam" với 650 triệu đồng. Vận động 

nguồn lực cho Chương trình "Ngân hàng bò" đạt 2,9 tỷ 

đồng. Vận động quà tặng cho đại biểu dự Đại hội thi đua 

yêu nước trị giá 550 triệu đồng, vận động kinh phí cho 

Hội nghị Ban chấp hành 50 triệu đồng. Phối hợp với Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam triển khai tập huấn và tuyên truyền 

về bảo hiểm xã hội trên 465 triệu đồng. Tham mưu triển 

khai các chiến dịch nhắn tin gây quỹ bao gồm: Phong trào 

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, 

Chương trình “Trái tim cho em”, “Tri ân liệt sĩ”, “Kiến tạo 

nhịp cầu” với tổng giá trị vận động 2 tỷ 782 triệu đồng. 

Vận động Công ty miwon Việt Nam ủng hộ quỹ nhân đạo 

500 triệu, trao học bổng cho học sinh nghèo tại các tỉnh 

Tây Ninh, Phú Thọ và Hà Nội. 

Đối với thế hệ trẻ, đại diện là Đoàn thanh niên Cơ 

quan Trung ương Hội tổ chức nhiều sinh hoạt truyền 

thống chào mừng các ngày lễ lớn; Cụ thể hóa phong trào 

“5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” 

và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” 

bằng những hoạt động thiết thực hướng về đồng bào 

nghèo, vùng sâu vùng xa, hải đảo: Hưởng ứng Chương 

trình "Xuân biên giới, tết hải đảo” do Đoàn khối phát 

động, Đoàn thanh niên Trung ương Hội đã vận động và 
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phối hợp tổ chức thăm, tặng 120 xuất quà, mỗi xuất 

300.000 đồng cho đồng bào nghèo nhân dịp tết Nguyên 

đán 2015 tại huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình; vận động 

xây dựng 02 nhà vệ sinh, ngăn dột thấm, bồn chứa nước 

1000 lít cho Trường Mầm non Bình Lãng- xã Bình Lãng, 

huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng trị giá 20.500.000 

đồng.  

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám 

(19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh 2-9, Chào mừng Đại 

hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội và thực hiện kế 

hoạch Tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 

2015 của Đoàn khối, Đoàn Thanh niên cơ quan phối hợp 

với Công đoàn cơ quan tổ chức chương trình thiện nguyện 

cho con em cán bộ cơ quan tại tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, 

Đoàn đã đến thăm và tặng quà Trung tâm tâm thần kinh 

tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái 

Nguyên; Tặng quà và tiền cho 2 em học sinh nghèo học 

giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Thái 

Nguyên. Tổng giá trị quà tặng hơn 41 triệu đồng gồm quần 

áo, nước tương, giấy ướt và học bổng cho các em học sinh 

tại Trung tâm bảo trợ xã hội,... 

Đoàn thanh niên Trung ương Hội đã tích cực tham 

gia và là nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ 

của cơ quan như: Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần 

chúng lần thứ 3 do Công đoàn viên chức Việt Nam tổ 

chức, đạt 02 huy chương bạc; Cuộc thi Tuyên truyền ca 
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khúc cách mạng do Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ 

chức, đạt 01 huy chương Bạc. 

Triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên 

phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; 

Đoàn thanh niên cơ quan đã giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú 

để Đảng ủy cơ quan xét duyệt tham gia lớp đối tượng 

Đảng; kết nạp 01 đồng chí vào Đảng và đề nghị chuyển 

Đảng chính thức 02 đồng chí. 

2.2. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

nhận thức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh là một trong những việc làm rất quan trọng. 

Ban lãnh đạo Trung ương Hội chủ động, vận dụng linh 

hoạt, sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh vào những nội 

dung cụ thể để toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên của 

Hội dễ dàng học tập, cũng như áp dụng vào thực tiễn 

công việc, hoạt động của mình một cách phù hợp và hiệu 

quả nhất.  

Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội xây dựng và chỉ đạo toàn 

thể cán bộ, đảng viên, hội viên trong công việc cũng như 

trong sinh hoạt cần không ngừng học tập, rèn luyện và 

thực hiện gắn liền với bốn nội dung: 

Một là, luôn luôn quán triệt tư tưởng “Trung với nước, 

hiếu với dân”; “Gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, 

góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn 
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Toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên của Hội nhận thức 

sâu sắc về tư tưởng, phẩm chất đạo đức của Hồ Chí Minh 

cao cả nhất, chính là tinh thần yêu nước, thương dân nồng 

nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 

dân, đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Trong mọi hoạt động của mình, cán bộ, đảng viên và 

hội viên của Hội luôn luôn đưa tư tưởng, phẩm chất cao 

đẹp đó của Hồ Chí Minh vào trong công việc, gắn liền với 

các phong trào của Hội phát động. Chính vì lẽ đó mà các 

phong trào của Hội rất thành công, thu hút được nhiều 

lực lượng, nhiều cơ quan, đơn vị và cá nhân ủng hộ và 

tham gia phong trào về cả vật chất, tinh thần và sức lực.  

Những việc làm đó nhằm đem lại ấm no, hạnh phúc 

cho những con người có hoàn cảnh khó khăn cần được 

giúp đỡ. Tiêu biểu như Chương trình “Khám chữa bệnh 

miễn phí cho người nghèo” cũng thu hút được nhiều tổ chức 

trong ngành y tế, nhiều bác sĩ, những cá nhân đang công 

tác và làm việc trong ngành y tế tham gia. Cuộc vận động 

“Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục 

được triển khai sáng tạo.  

Nhiều tỉnh, thành Hội đã tập trung tuyên truyền 

trong và ngoài Hội về ý nghĩa của Cuộc vận động, tổ chức 

rà soát hồ sơ các “địa chỉ nhân đạo”, hoàn thiện tiêu chí, 

quy trình lập hồ sơ “địa chỉ nhân đạo”, tập huấn cán bộ 

về cách thức triển khai Cuộc vận động và tích cực vận 

động các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đăng ký trợ giúp 
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“địa chỉ nhân đạo”. Trong năm 2015, đã có 52.135 địa chỉ 

được lập và trợ giúp với số tiền là 88 tỷ đồng.  

Hằng năm, Hội còn triển khai Chương trình “Tháng 

hành động vì nạn nhân chất độc da cam” (10/8 đến 10/9 hằng 

năm) đạt được nhiều kết quả tốt. Ban Công tác xã hội - 

Quỹ Da cam chủ trì và phối hợp với các ban, đơn vị thực 

hiện tốt Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất 

độc da cam” năm Ất Mùi - 2015, đã vận động và trao tặng 

được trên 1,9 triệu suất quà, với tổng giá trị trên 719 tỷ 

đồng, trao tặng hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc 

da cam, đạt trên 197% chỉ tiêu đề ra. 

Hội chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động “mỗi tổ chức, 

mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”: Theo báo cáo của 

các tỉnh, thành Hội, trong năm 2015, số địa chỉ được lập là 

52.135 địa chỉ được lập và trợ giúp với số tiền là 88 tỷ 

đồng. 

Hội chủ trì tham mưu tiếp tục triển khai Chương 

trình "Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các 

huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới” trong 

toàn quốc với địa bàn ưu tiên là các hộ nghèo thuộc huyện 

nghèo, xã biên giới. Sau 5 năm thực hiện (2010-2015), toàn 

Hội đã vận động và trao tặng 19.772 con bò cho 19.772 hộ 

hưởng lợi tại 61 tỉnh, thành (trong đó có 62 huyện nghèo, 

452 xã biên giới) với tổng kính phí trên 180,8 tỷ đồng. 

Các cấp Hội tổ chức ký kết giao chỉ tiêu với từng địa 

phương, phối hợp triển khai “Lễ hội Xuân hồng” vào dịp 

Tết và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” vào dịp hè hằng 
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năm với nhiều hoạt động ấn tượng, thiết thực. Tổng trị giá 

công tác xã hội nhân đạo năm 2015 của toàn Hội đạt trên 

2.401 tỷ 927 triệu đồng. Trợ giúp 6.937.504 lượt đối tượng. 

Trong hoạt động tham gia phòng ngừa và ứng phó 

thảm họa hướng nhiều vào phòng ngừa và xây dựng đội 

hình, quy trình ứng phó thảm họa chuyên nghiệp. Năm 

2015, Trung ương Hội triển khai 10 dự án quốc tế tại 27 

tỉnh, thành phố từ sự hỗ trợ của Hiệp hội Chữ thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với tổng kinh phí đến cuối dự 

án đạt trên 185 tỷ đồng. Trị giá hoạt động của toàn Hội 

tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong năm 2015 

đạt 91 tỷ 426 triệu đồng, trợ giúp 316.501 lượt người. 

Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân 

được triển khai khá toàn diện trên cơ sở chức năng và 

phát huy thế mạnh của tổ chức Hội. Trong lĩnh vực khám, 

chữa bệnh nhân đạo, các cấp Hội duy trì hoạt động 209 

đội khám, chữa bệnh (2 đội cấp Trung ương, 37 đội cấp 

tỉnh và 172 đội cấp huyện); 883 phòng khám nhân đạo và 

295 tổ chẩn trị Chữ thập đỏ,...  

Tính đến hết tháng 11 năm 2015, toàn quốc đã huy 

động 75.328 lượt y, bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên 

các đơn vị tham gia, phối hợp tổ chức 3.503 đợt khám 

bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.418.880 lượt người, trị 

giá tiền thuốc hơn 120 tỷ đồng; tặng 559.585 suất quà, trị 

giá hơn 92 tỷ đồng. Trị giá hoạt động chăm sóc sức khỏe 

trong toàn Hội năm 2015 đạt 653 tỷ 138 triệu đồng, trợ 

giúp 9.734.763 lượt người. 
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Có thể khẳng định: Tất cả các phong trào nhân đạo, 

các chương trình thực tế đã nêu ở trên đều được cán bộ, 

đảng viên, hội viên của Hội hiện thực hóa tư tưởng, phẩm 

chất cao đẹp của Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với 

dân”, phục vụ nhân dân; cải thiện đời sống vật chất và 

tinh thần cho nhân dân; xoa dịu, bù đắp những thiệt thòi, 

rủi ro cho những người không may mắn, những người 

còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, các 

phong trào đã góp phần làm lan tỏa những giá trị sống tốt 

đẹp, nhân văn trong xã hội, trong nhân dân; góp phần xây 

dựng tình đoàn kết, thương yêu nhau; tinh thần đoàn kết 

dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 

Hai là, thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” 

nêu cao phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của con người 

Việt Nam 

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo 

đức rất tốt đẹp, thể hiện mối quan hệ của mình đối với 

công việc và đối với chính mình. Trung ương Hội luôn chỉ 

đạo cán bộ, đảng viên, hội viên của mình cụ thể hóa tư 

tưởng trên, vận dụng và thực hiện tốt trong công việc của 

mỗi một đồng chí, phù hợp với công việc được giao.  

Cụ thể: Trong lao động, trong công việc cần phải cần 

cù, siêng năng, có kế hoạch khoa học, sáng tạo, kết hợp 

với việc chống lại những tư tưởng, những biểu hiện lười 

biếng, ỷ lại và dựa dẫm vào người khác khi thực hiện 

nhiệm vụ của mình được giao phó. Hết sức tiết kiệm 
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không chỉ là tiền của, vật chất của nhân dân; mà tiết kiệm 

còn được hiểu rộng hơn là tiết kiệm cả thời gian và công 

sức; chống lại những biểu hiện xa xỉ, hoang phí, phô 

trương, hình thức trong công việc nhân đạo, từ thiện; cần 

phải đi vào thực chất, chất lượng của các phong trào.  

Mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên của Hội luôn phải đặt 

lợi ích của dân tộc, nhân dân lên trên hết; đối với mình 

không tự cao tự đại, trong công việc nhân đạo không phải 

là ban phát mà là chia sẻ và đồng cảm.  

Thực hiện mọi nhiệm vụ trong các phong trào nhân 

đạo của Hội phải thật sự công bằng, công tâm, vô tư và 

không thiên vị. Có như thế thì các hoạt động của Hội mới 

thực sự đạt được mục đích mà Hội đã đề ra và luôn 

hướng tới trong hoạt động của mình đó là: “Nhân đạo - hòa 

bình - hữu nghị”; góp phần thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, 

nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc 

của nhân dân”. Có như thế thì Hội mới có thể thực hiện 

thắng lợi được bốn nội dung ưu tiên đó là: “Công tác xã 

hội; hiến máu nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; phòng ngừa - ứng 

phó thảm họa”. 

Ba là, luôn phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ 

nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc, đoàn kết 

quốc tế bắt nguồn từ tình yêu thương bao la đối với con 

người, đối với nhân dân và nhân loại. Tất cả vì mục tiêu 

giải phóng con người. Đây cũng là những nội dung cơ 



 Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo 

                     

107 

 

bản trong mục tiêu hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam: “Nhân đạo - hòa bình - hữu nghị”.  

Trung ương Hội luôn gắn nội dung tư tưởng của Hồ 

Chí Minh trong thực hiện mục tiêu của Hội ở mọi phong 

trào, mọi hoạt động. Các hoạt động của Hội đều xuất phát 

từ tình yêu thương, lòng nhân ái bao la không bó hẹp 

trong khuôn khổ dân tộc, đất nước mà còn tham gia vào 

nhiều phong trào, hoạt động của các tổ chức nhân đạo 

trong khu vực và quốc tế, trong đó có phong trào Chữ 

thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ ở khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương; phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ 

quốc tế; hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc 

tế; Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ,...  

Ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa chủ trì tham 

mưu triển khai hơn 10 dự án quốc tế trong lĩnh vực phòng 

ngừa và ứng phó thảm họa, trong đó tập trung các hoạt 

động quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng tại 27 

tỉnh, thành phố từ sự hỗ trợ của Hiệp hội Chữ thập đỏ và 

Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ các nước: 

Mỹ, Đức, Úc, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Nauy, Tổ 

chức Bảo Tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Viện Quản lý 

và Phát triển châu Á (AMDI), Cơ quan phát triển quốc tế 

Hoa Kỳ (USAID)/OFDA với tổng kinh phí đến cuối kỳ dự 

án đạt trên 185 tỷ đồng. 

Nhiều hoạt động của Hội trong hợp tác quốc tế, trong 

các hoạt động nhân đạo tại khu vực và quốc tế đạt kết quả 

rất tốt, góp phần làm cho các quốc gia, nhân dân trên thế 
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giới hiểu hơn về Việt Nam. Hiểu hơn về một dân tộc yêu 

chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái và trách nhiệm.  

Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp chặt 

chẽ với Hội nạn nhân chất độc mầu da cam/dioxin Việt 

Nam đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và vận động 

thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về giải 

quyết hậu quả chất độc hóa học; về các chế độ chính sách 

đối với người bị nhiễm chất độc hóa học (người tham gia 

kháng chiến và người dân); về các tấm gương điển hình 

của nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng 

đồng,… Phối hợp trong việc mở rộng các hoạt động đối 

ngoại và tuyên truyền quốc tế để cộng đồng quốc tế hiểu 

hơn về hậu quả chất độc hóa học ở Việt Nam nhằm vận 

động nhiều nguồn lực và sự đồng thuận trong trợ giúp, 

khắc phục hậu quả chất độc hóa học, cũng như trong ủng 

hộ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó 

khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống.  

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Hội và ưu tiên 

của đối tác, Ban Đối ngoại và Phát triển đã tham mưu 

Thường trực Trung ương Hội tiếp tục vận động các dự án 

quốc tế. Trong năm 2015, Ban đã phối hợp với các ban, 

đơn vị Trung ương Hội tiếp nhận và triển khai 22 khoản 

hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, gồm: dự án và phi dự án với 

tổng kinh phí giải ngân đạt trên 85 tỷ đồng, chủ yếu thuộc 

lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thảm họa. Trung ương Hội 

cũng đã ủng hộ nhân dân Nê-pan khắc phục hậu quả 
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động đất với số tiền 30,000 đô la Mỹ, được Hiệp Hội và 

nhiều Hội quốc gia Bạn đánh giá cao. 

 Tham mưu Thường trực Trung ương Hội cử một số 

đoàn công tác thăm, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại 

Singapore, Thái lan, Indonesia; tích cực tham gia các diễn 

đàn đa phương góp phần mở rộng quan hệ đối tác: Đại 

hội đồng Hiệp Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc 

tế, Hội đồng các đại diện và Hội nghị quốc tế; Hội nghị 

lãnh đạo các Hội quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn toàn 

cầu về thúc đẩy hành động nhân đạo chuẩn bị Hội nghị 

Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về Nhân đạo năm 2016, 

Diễn tập ARF Direx tại Ma-lay-xi-a; Hội nghị Toàn cầu lần 

thứ 3 của Liên hiệp quốc về Giảm thiểu rủi ro thảm họa,... 

Tổ chức 4 đoàn ngoại giao chủ động tại Úc, Niudilan, 

Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sỹ và Hoa Kỳ. Các chuyến 

công tác đã góp phần tăng cường quan hệ với các Hội 

quốc gia, thúc đẩy giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ 

mô hình hoạt động tốt, tìm kiếm cơ hội vận động nguồn 

lực cho các hoạt động của Hội trong thời gian tới.  

Năm 2015, Trung ương Hội đã đón 35 đoàn vào với 

162 lượt người; cử 47 đoàn ra với 123 lượt người... 

Việc hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 

vào trong các phong trào, trong công việc thực tiễn của 

cán bộ, đảng viên, hội viên của Hội đã đạt được nhiều kết 

quả tốt đẹp, tác dụng lớn trong xã hội và quốc tế. Phát 

huy tinh thần độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền 

của các nước trên thế giới, mở rộng hợp tác quốc tế, phấn 
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đấu vì hòa bình, phát triển, chống chiến tranh, đói nghèo, 

bất công trong quan hệ quốc tế và trong cuộc sống của 

người dân trên thế giới. Góp phần khép lại những vấn đề 

của quá khứ, xóa bỏ mặc cảm, hận thù; nhìn về tương lai, 

xây dựng tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc. 

Bốn là, việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên; các 

điển hình tiên tiến trước thành viên của Hội; đồng thời xử lý kỷ 

luật những tổ chức, cá nhân vi phạm tư cách, đạo đức; không 

làm hoặc làm trái với các quy định 

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cuộc vận 

động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

nhận thấy vấn đề nêu gương, làm mẫu, tiên phong của 

cán bộ lãnh đạo Hội, đảng viên trong Đảng bộ Hội trước 

toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên là việc làm rất quan 

trọng, cần thiết. Điều đó trong thực tế đã và đang được lớp 

lớp thế hệ lãnh đạo Hội từ Trung ương xuống đến cơ sở 

thực hiện nghiêm túc, có chất lượng tốt, tạo dựng được niềm 

tin của cán bộ cấp dưới, của các hội viên tham gia Hội.  

Việc nêu gương được ban lãnh đạo Hội coi trọng và 

xem như đây là một trong những tiêu chí phấn đấu; xem 

xét, đánh giá chất lượng cán bộ của Hội.  

Trung ương Hội cũng thực hiện vấn đề nêu gương rất 

đa rạng, phong phú, không chỉ có cán bộ, lãnh đạo của 

Hội thực hiện nêu gương, mà Hội còn tổ chức các Hội thi, 

các phong trào thi đua để khơi dậy lòng nhiệt huyết, tinh 
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thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu của tất cả cán bộ, đảng 

viên, thành viên của Hội cùng tham gia. Từ đó lựa chọn 

những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, 

sáng tạo nhằm nhân rộng của phong trào thi đua yêu nước.  

Định kỳ Hội đều tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 

các cấp để tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam, nhằm đánh giá kết quả phong 

trào thi đua yêu nước đã thực hiện và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo; biểu dương, 

khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, 

góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, tình nguyện 

viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân 

dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.  

Tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam lần thứ III (từ 25 đến 26 tháng 9 năm 2010): Đồng chí 

Nguyễn Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch, Tổng Thư ký 

Trung ương Hội được tặng thưởng Huân chương Ðộc lập 

hạng nhì; đồng chí Ðoàn Xuân Mượu, nguyên Phó Chủ 

tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội và đồng chí Trần Ngọc 

Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tặng 

Huân chương Ðộc lập hạng ba; 09 đồng chí được tặng 

thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và 03 

tập thể, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ; 35 tập thể được nhận Cờ thi đua của Trung 

ương Hội.  

Năm 2015, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã tặng 

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho 7.494 



 

112 

 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân 

đạo, 3.389 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”. Chủ 

tịch nước đã tặng thư khen cho 14 tập thể, 4 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong vận động, ủng hộ và triển khai 

dự án “Ngân hàng bò”. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 

khen cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 5 cá 

nhân tiêu biểu trong Phong trào “Tế vì người nghèo và 

nạn nhân chất độc da cam” Xuân Ất Mùi 2015. Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổ chức tình nguyện 

của Liên Hiệp quốc đã trao Giải thưởng tình nguyện năm 

2015 cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam. 

Tất cả những danh hiệu, những tấm gương sáng, 

những điển hình tiên tiến đều có tác dụng thúc đẩy tinh 

thần thi đua, ý chí phấn đấu vươn lên, nâng cao năng lực 

và khả năng cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, cho xã 

hội tốt đẹp hơn. 

Bên cạnh việc khen thưởng, nêu gương những tập 

thể, cá nhân có thành tích tốt, Hội có mục đích, nguyên tắc 

và nội dung hoạt động rõ ràng.  

Hội có những nội quy, quy định đối với những người 

tham gia hoạt động là thành viên của Hội. Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội nhưng lại là thành viên 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là tổ chức nòng cốt trong 

sự nghiệp nhân đạo, thực hiện chính sách an sinh xã hội 

mà Đảng đã phong tặng trong nội dung bức trướng (Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng 
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Bức trướng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức vào tháng 7 năm 

2012) với dòng chữ: “Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát huy vai 

trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo, tích cực thực hiện chính 

sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước”.  

Hội có Điều lệ, quy định rõ tôn chỉ, mục đích, nhiệm 

vụ; nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu tổ chức; công 

tác kiểm tra; tài chính, tài sản; và công tác khen thưởng, 

kỷ luật của Hội. Điều 28, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam quy định: “Cán bộ, hội viên và tổ chức Hội hoạt 

động trái với Điều lệ, chủ trương, Nghị quyết của Hội 

hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Hội thì tùy mức 

độ, tính chất sai lầm mà áp dụng một trong các hình thức 

kỷ luật: 1. Đối với cán bộ, hội viên: Khiển trách, cảnh cáo, 

cách chức, khai trừ ra khỏi Hội; 2. Đối với tổ chức Hội: 

Khiển trách, cảnh cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền giải tán 

tổ chức đó”.  

Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác: “Sửa chữa sai 

lầm, cố nhiên cần dùng cách giải thích thuyết phục, cảm 

hoá, dạy bảo. Song không phải tuyệt nhiên không dùng 

xử phạt. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất loạt không 

xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho bọn cố 

ý phá hoại. Vì vậy, hoàn toàn không dùng xử phạt là 

không đúng. Mà chút gì cũng dùng đến xử phạt cũng 

không đúng”1. 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 15, tr.323-324. 
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Năm 2015, Thường trực Ban Kiểm tra tham mưu với 

Thường trực Trung ương Hội tổ chức tra toàn diện 06 đơn 

vị (trong đó kiểm tra 04 tỉnh/thành Hội, 02 Ban, Trung 

tâm trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội); kiểm tra 

chuyên đề về phong trào “Tết vì người nghèo và nạn 

nhân chất độc da cam” Xuân Ất Mùi 2015 tại 25 tỉnh; phối 

hợp kiểm tra, giám sát “Ngân hàng bò”, kiểm tra nguồn 

vốn vay. Ban Kiểm tra Trung ương Hội đã tổ chức kiểm 

tra 04 tỉnh, thành Hội theo chương trình, kế hoạch và 

kiểm tra 02 tỉnh, thành Hội về việc khắc phục những hạn 

chế, tồn tại sau kiểm tra. Trong năm 2015, Tại Trung ương 

Hội, tiếp nhận 08 đơn, trong đó 05 đơn tố cáo, 03 khiếu 

nại (đã chuyển 04 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết; giải quyết 01 đơn, 03 đơn nặc danh không giải 

quyết). 

3. Một số biện pháp tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-

CT/TW, ngày 15 tháng 05 năm 2016, của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

Sau 10 năm toàn Đảng, cả Hệ thống chính trị, trong 

đó có Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện nghiêm túc và 

có hiệu quả Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 

của Bộ Chính trị khóa IX về “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và Chỉ thị 03-CT/TW ngày 

14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
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Chí Minh”. Tuy nhiên, Bộ Chính trị đánh giá việc thực 

hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh còn có những hạn chế nhất định, chưa trở thành 

việc làm thường xuyên, vẫn còn một số tổ chức đảng, địa 

phương, cơ quan, đơn vị và một bộ phận cá nhân cán bộ, 

đảng viên thực hiện còn chưa được tự giác.  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của 

Đảng lần thứ XII, phát huy những kết quả đã đạt được, 

khắc phục những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện 

Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính 

trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, 

Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về việc 

“đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới. 

Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ đã kịp thời 

tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 05-CT/TW về việc “đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” và cụ thể hóa thành những nội dung cụ thể 

để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này trong thời 

gian tới.  

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Trung ương Hội Chữ thập 

đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập và 

làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo”. 

Hội thảo đã diễn ra trong một ngày, với nhiều nội dung 

phong phú được báo cáo và đã thành công tốt đẹp. Trên 

cơ sở những nội dung được thảo luận và báo cáo tại Hội 
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thảo, Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội xác định thực hiện Chỉ 

thị 05 của Bộ Chính trị theo hai hướng cơ bản sau: 

Thứ nhất, phương hướng học tập và một số biện pháp 

quán triệt chung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ hai, xác định một số nội dung trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển và đẩy 

mạnh các hoạt động của Hội để cụ thể hóa trong học tập 

và làm theo. Cụ thể, các nội dung phù hợp với phương 

châm của Hội: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương, 

trách nhiệm. 

Về phương hướng học tập và một số biện pháp quán 

triệt chung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh được Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam quán triệt ở những nội dung cơ bản sau: 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, tuyên truyền tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn Đảng bộ 

Hội; cho cán bộ, hội viên.  

Thông qua việc học tập, tuyên truyền tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức để từ đó thúc đẩy hành động 

trước hết là trong Đảng ủy, cán bộ lãnh đạo của Hội, rồi 

xuống đến từng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham 

gia các hoạt động, các phong trào của Hội.  

Thông qua các phong trào, các cuộc vận động mà Hội 

tổ chức, lồng ghép những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo nên chuyển biến 

tích cực cả về lượng và chất; công tác vận động các nguồn 

lực từ tổ chức, cá nhân trong xã hội ngày càng hiệu quả, 

góp phần xây dựng các chuẩn mực giá trị về đạo đức, lối 

sống, lòng nhân ái trong toàn xã hội; thực hiện thắng lợi 

mục tiêu và 7 lĩnh vực hoạt động, trong đó có 4 lĩnh vực 

ưu tiên mà Hội đã đề ra. 

Hai là, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh thành những nội dung phù hợp, sát với hoạt động, với 

các phong trào mà Hội tổ chức. Đưa những nội dung đã 

được cụ thể đó vào chương trình, kế hoạch làm việc của 

Đảng ủy, ban lãnh đạo và các phong trào do Hội tổ chức, 

thực hiện; hiện thực hóa thành những chỉ tiêu thiết thực 

để phấn đấu hoàn thành. 

Ba là, Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội tổ chức thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị 05-CT/TW về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng từ 

trên xuống dưới; từ trong ra ngoài.  

Phát huy tinh thần tiên phong của đảng viên; tinh 

thần tự giác và làm gương của cấp trên, của lãnh đạo Hội 

trước cấp dưới. Thực hiện nghiêm túc từ trong nội bộ 

Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội, sau đó chỉ đạo đến các cấp, 

các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội, từ đó lan tỏa ra 

cộng đồng, toàn xã hội. 

Thứ tư, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết cụ 

thể hóa của Đảng ủy, các hoạt động của Trung ương Hội 

đối với tất cả mọi hội viên. Thực hiện khen thưởng kết 

hợp chặt chẽ với kỷ luật nghiêm minh từ Trung ương Hội 

xuống đến cơ sở và từng Hội viên theo hướng công tâm, 

khách quan, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. 

* 

*  * 

Tổng kết 10 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức 

học tập, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị 

(ngày 7 tháng 11 năm 2006) về tổ chức cuộc vận động 

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 

và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (ngày 14 tháng 5 

năm 2011) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội đã thực hiện rất 

nghiêm túc, chất lượng thực tế, qua đó đã kết nối được 

truyền thống nhân ái, nhân đạo, nhân văn cao cả của dân 

tộc, tạo nên truyền thống vẻ vang của Hội: “Truyền thống 

cống hiến, hy sinh hết mình vì những người nghèo, nạn 

nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa, nạn nhân 

chất độc da cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ 

em lang thang và những người dễ bị tổn thương khác 

trong xã hội; truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, 

tương ái và nhân đạo cao cả; truyền thống sáng tạo, có ý 

chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm”. 
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Trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, ban lãnh đạo Hội 

tập trung học tập, triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị 05-

CT/TW về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với hoạt 

động của Hội, gắn với những phong trào thiết thực đem 

lại giá trị tốt đẹp cho xã hội, góp phần ổn định xã hội, 

phát triển đất nước, bù đắp phần nào những thiệt thòi, 

đau thương cho ngững người không may mắn. Phát huy 

truyền thống vẻ vang 70 năm ra đời và phát triển của Hội, 

các thế hệ cán bộ lãnh đạo, hội viên, thanh thiếu niên, tình 

nguyện viên Chữ thập đỏ hôm nay sẽ nguyện: “tiếp tục 

viết nên những trang vàng truyền thống của Hội bằng 

những hoạt động thiết thực nhất trợ giúp những người có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” trong nước, và tham gia các 

phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực và 

thế giới. 

Về một số nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển và đẩy mạnh các hoạt 

động của Hội để cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  

trong học tập và làm theo của các cấp Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam, cụ thể, các nội dung về: Đoàn kết, dân chủ, kỷ 

cương, tình thương, trách nhiệm sẽ được trình bày cụ thể, 

chi tiết trong các chuyên đề tiếp theo. 
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THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT  

TRONG CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO  

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  

 

 

Công tác hay hoạt động nhân đạo, bản thân nó đã 

thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương 

ái tốt đẹp của dân tộc. Bản thân những người tham gia 

công tác nhân đạo, hoạt động nhân đạo, những cán bộ, 

hội viên Hội Chữ thập đỏ là những người có tấm lòng 

tương thân, tương ái, có lòng khoan dung, độ lượng đối 

với con người, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó 

khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Truyền 

thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa của dân tộc được 

đã được những cán bộ, hội viên của Hội góp phần làm 

cho sâu sắc, với những giá trị mới trong thời đại mới. 

Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái 

cần được hiểu theo nghĩa rộng lớn hơn, toàn diện hơn, 
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không bó hẹp trong phạm vi cộng đồng nhỏ hẹp, giữa 

người này với kia mà là đoàn kết mọi người, cùng nhau 

giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những 

người bị tổn thương, dễ bị tổn thương không phân biệt 

không gian, phạm vi, ranh giới.  

Và, ở đâu đó, chính trong hoạt động nhân đạo, 

trong công tác nhân đạo vẫn còn những vấn đề về đoàn 

kết, đại đoàn kết được đặt ra. Có nhiều người có hằng 

sản, hằng tâm, hăng hái tham gia các hoạt động, các 

chương trình nhân đạo, nhưng tham gia một cách “tự 

nhiên” như những gì mình vốn có, không quan tâm đến 

đoàn kết, đại đoàn kết trong công tác, trong hoạt động 

của mình, của Hội. Mà nếu như, nắm được phương 

châm, nguyên tắc, phương pháp đoàn kết để đoàn kết 

mọi người cùng hoạt động có thể đem đến những việc 

làm, hành động hiệu quả lớn hơn nhiều lần. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, đại đoàn kết đã 

đem đến thành công, đại thành công cho dân tộc Việt 

Nam trong cuộc đấu tranh chống áp bức, nghèo nàn và 

lạc hậu. Tư tưởng đó là kết tinh những giá trị về tinh 

thần đoàn kết trong truyền thống dân tộc, phát triển 

trên nền tảng tinh thần đoàn kết vô sản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin. Học tập tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết 

Hồ Chí Minh, là chìa khóa thành công cho những thắng 

lợi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn tiếp theo.   
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1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết 

Đoàn kết, gắn bó chặt chẽ nhằm phát huy sức mạnh 

của cộng đồng để khắc phục thiên tai, chinh phục thiên 

nhiên, sản xuất, phát triển xã hội và chống ngoại xâm là 

truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Đến Hồ Chí 

Minh thì “Đại đoàn kết được xây dựng trên cả một lý 

luận chứ không còn đơn thuần là tình cảm tự nhiên của 

người trong một nước phải thương nhau cùng”1; nghĩa 

là, trong tư duy lý luận của Hồ Chí Minh, tư tưởng đại 

đoàn kết được hình thành và phát triển trên một nền 

tảng lý luận khoa học và thực tiễn hết sức phong phú, 

sâu sắc. Tư tưởng đoàn kết của Người thể hiện ở các 

quan điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý 

nghĩa chiến lược, nhất quán và xuyên suốt bảo đảm 

thành công của cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược 

tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được nhằm hình 

thành và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong 

cuộc đấu tranh với kẻ thù của dân tộc, của nhân dân lao 

động. Chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng 

trong từng thời kỳ, từng giai đoạn có thể điều chỉnh cho 

phù hợp với những đối tượng khác nhau, nhưng đại 

__________ 

1 Viện Hồ Chí Minh: Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, 1993, 

tập 2, tr.34. 
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đoàn kết dân tộc luôn được Hồ Chí Minh coi là vấn đề 

sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng. 

Với Người, đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của 

thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành 

công, thành công, đại thành công”1. 

Thứ hai, đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một 

nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Người cho rằng, 

“Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 

trong 8 chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ 

TỔ QUỐC”2. Điều đó có nghĩa, Đảng muốn đưa cách 

mạng đến thành công thì trước hết phải đoàn kết được 

toàn dân. Chỉ có đoàn kết được toàn dân, Đảng mới có 

đủ lực lượng để đánh đuổi ngoại xâm, mới chiến thắng 

đói nghèo, lạc hậu làm cơ sở cho việc xây dựng một 

nước Việt Nam mới văn minh, dân chủ, giàu mạnh và 

đoàn kết. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong 

toàn xã hội là nhiệm vụ đầu tiên Đảng cần hoàn thành, 

đồng thời là mục tiêu cuối cùng cách mạng cần đạt tới. 

Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, mục đích và nhiệm vụ 

hàng đầu của Đảng, đồng thời là mục tiêu, mục đích, 

nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc.  

Thứ ba, đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn 

dân. “Dân” và “nhân dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

__________ 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 13, tr.120. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.49. 
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vừa là tập hợp đông đảo quần chúng, vừa được hiểu là 

mỗi con người Việt Nam cụ thể và cả hai đều là chủ thể 

của đại đoàn kết dân tộc. Nói đến đại đoàn kết dân tộc, 

Người nhiều lần nêu rõ: “Ta đoàn kết để đấu tranh cho 

thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết 

để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng 

phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết 

với họ”1. Cần tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì 

quyền lợi của dân. Người xác định, liên minh công - 

nông và lao động trí óc làm nền tảng cho khối đại đoàn 

kết toàn dân, nền tảng được củng cố vững chắc thì khối 

đại đoàn kết dân tộc càng được mở rộng, không e ngại 

bất cứ thế lực nào có thể làm suy yếu khối đại đoàn kết 

dân tộc. 

Thứ tư, đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn 

kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn 

liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công 

nhân. Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng mối liên hệ 

mật thiết giữa cách mạng Việt Nam với phong trào đấu 

tranh cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, với 

cách mạng vô sản ở nước Nga Xô viết và các nước xã 

hội chủ nghĩa khác cũng như với phong trào đấu tranh 

vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Sđd, tập 9, tr.244. 
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nhân dân lao động trên toàn thế giới. Hồ Chí Minh đặc 

biệt coi trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết Việt - 

Miên - Lào, định hướng cho việc hình thành mối đoàn 

kết quốc tế của ba nước Đông Dương, xây dựng phong 

trào nhân dân thế giới đoàn kết với nhân dân Việt Nam 

chống lại bọn thực dân, đế quốc xâm lược. 

Thứ năm, Hồ Chí Minh cho rằng, đại đoàn kết cần 

phải được biến thành lực lượng vật chất, sức mạnh vật 

chất có tổ chức thông qua các hình thức Mặt trận. Quần 

chúng nhân dân chỉ trở thành một lực lượng thống nhất 

và có sức mạnh to lớn khi họ được giác ngộ về mục tiêu 

chiến đấu chung, được tổ chức thành một khối vững 

chắc và hoạt động theo đường lối chính trị đúng đắn. 

Tuỳ theo yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của cách mạng 

trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, quần chúng nhân 

dân được tập hợp vào các tổ chức mặt trận rộng rãi với 

những tên gọi phù hợp, như Mặt trận dân chủ 

(1936), Mặt trận nhân dân phản đế (1939), Mặt trận Việt 

minh (1941),… và ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam. Tuy có nhiều tên gọi khác nhau như vậy, song về 

thực chất, các tổ chức đó là một. Đó là tổ chức chính trị 

rộng rãi, tập hợp đông đảo các giai cấp, các tầng lớp, 

dân tộc, tôn giáo, đảng phái,… phấn đấu vì mục tiêu 

chung là độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tự do, 

hạnh phúc của nhân dân. Mặt trận có cương lĩnh, điều 
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lệ phù hợp với từng thời kỳ và được tổ chức theo các 

nguyên tắc chặt chẽ: được xây dựng trên nền tảng liên 

minh công - nông - lao động trí óc, đặt dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản; hoạt động theo nguyên tắc hiệp 

thương dân chủ, lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của 

dân tộc với lợi ích của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở 

để củng cố và không ngừng mở rộng; chủ trương đoàn 

kết lâu dài, chặt chẽ, thực sự, chân thành và thân ái 

giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hồ Chí Minh yêu cầu phải 

đoàn kết chặt chẽ với các tầng lớp nhân dân, với các 

đảng phái, với các dân tộc anh em, giữa đồng bào lương 

với đồng bào thuộc các tôn giáo để sống hoà thuận, ấm 

no, xây dựng Tổ quốc. Bên cạnh những điểm tương 

đồng, giữa các thành viên không tránh khỏi có những 

điểm khác nhau và cần phải bàn bạc để đi đến nhất trí. 

Muốn giải quyết vấn đề ấy, Người nhấn mạnh phương 

châm “cầu đồng tôn dị”, lấy cái chung để hạn chế cái 

riêng, cái khác biệt. Theo Hồ Chí Minh, “...mọi người 

cần đoàn kết thực sự và giúp nhau cùng tiến bộ. Đoàn 

kết thực sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập 

trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thực sự nghĩa là 

vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của 
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nhau, phê bình những cái sai của nhau và phê bình trên 

lập trường thân ái, vì nước, vì dân”1. 

Với phương châm đoàn kết như vậy, trong hai cuộc 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hồ Chí Minh 

không những tập hợp và phát huy được sức mạnh của 

cả dân tộc mà còn xây dựng được tình đoàn kết hữu 

nghị với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới khiến cho 

sức mạnh của Việt Nam được nâng lên, để rồi làm nên 

chuyện lạ kỳ: “Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng 

chấu ngã ai dè xe nghiêng”.  

Ngày nay, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm 

vụ mà Đại hội Đảng lần thứ XII: “Tăng cường xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức 

chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững 

mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã 

hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc 

đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu 

sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo 

vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân 

và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 11, tr.362. 
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chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất 

nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu 

vực và trên thế giới”1. Thiết nghĩ, trước hết, chúng ta 

phải thấm nhuần tư tưởng về đoàn kết, đại đoàn kết 

toàn dân của Hồ Chí Minh và thực hành nó hằng ngày. 

2. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đoàn kết trong công tác nhân đạo 

Với ý nghĩa nhân văn sâu xa của tư tưởng đoàn kết 

Hồ Chí Minh con người gần gũi, yêu thương nhau, cùng 

nhau hợp thành sức mạnh để cùng được giải phóng và 

phát triển, vươn tới những giá trị làm người đích thực.  

Thấm sâu ý nghĩa nhân văn của triết lý “đoàn kết, 

đoàn kết, đại đoàn kết” mà Hồ Chí Minh đã chỉ ra con 

người biết gạt bỏ những bất đồng, những chính kiến, 

thậm chí cả những cá tính, những ham muốn riêng để 

đoàn kết, hợp lực, hợp đồng thành sức mạnh, và cũng 

chính trong sự đoàn kết ấy, con người mới thấy được giá 

trị làm người, ý nghĩa cuộc sống của mình, tính nhân văn 

sâu sắc của triết lý là như thế. 

Khẩu hiệu “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành 

công, thành công, đại thành công” mà Hồ Chí Minh đưa 

ra, được khẳng định trong thực tế cuộc đấu tranh giành 

__________ 

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.429-430. 
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độc lập của đất nước đã góp phần tô thắm hơn nữa truyền 

thống đoàn kết của dân tộc. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn 

kết; Thành công, thành công, đại thành công” trở thành 

chân lý, một triết lý để hành động và thành công. Hồ Chí 

Minh kế thừa và phát triển, đưa truyền thống đoàn kết 

của dân tộc lên một tầm cao mới, mang tính cách mạng, 

nhân văn sâu sắc.  

Để tiếp tục làm cho hoạt động của Hội ngày càng có ý 

nghĩa, để nhân mãi truyền thống đoàn kết, đại đoàn kết 

của dân tộc các hội viên Hội Chữ thập đỏ cần nâng cao 

nhận thức của mình về vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh ở những khía cạnh sau: 

* Về vấn đề đoàn kết giữa cán bộ Hội với những người 

nhận tác động trong hoạt động của Hội 

Xây dựng và tổ chức hoạt động của Hội trên cơ sở 

đánh giá đúng vị trí, vai trò của đoàn kết, thống nhất. 

Nhận thức rõ, lấy lợi ích của nhân dân, toàn dân tộc làm 

cơ sở để thống nhất, củng cố và không ngừng mở rộng 

khối đoàn kết.  

Trong thực hiện các công việc, hoạt động nhân đạo, 

phải ý thức rằng trong mỗi quốc gia dân tộc bao giờ cũng 

tồn tại những tầng lớp, giai cấp khác nhau. Mỗi giai cấp, 

mỗi tầng lớp lại có lợi ích khác nhau nhưng tất cả các lợi 

ích khác nhau đó đều có một điểm chung là lợi ích dân 

tộc, sự phát triển của dân tộc. Nắm rõ đặc điểm tâm lý, lợi 
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ích của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp để khai thác đúng đặc 

điểm tâm lý và đáp ứng đúng lợi ích là cơ sở để động 

viên, phát huy tinh thần đoàn kết trong các hoạt động 

nhân đạo, vì mục tiêu phát triển chung của dân tộc.  

Đoàn kết trong hoạt động nhân đạo cần tiếp tục việc 

khai thác, tìm kiếm, trân trọng và phát huy những yếu tố 

tương đồng, thu hẹp đến mức thấp nhất những yếu tố 

khác biệt, mâu thuẫn. Thực hiện đúng tinh thần “cầu 

đồng tôn dị” mà Hồ Chí Minh đã thực hiện trong quá 

trình cách mạng. Đánh giá đúng, kết hợp chăm lo lợi ích 

thiết thực, chính đáng, hợp pháp cho các giai cấp, các tầng 

lớp nhân dân trong quá trình thực hiện công tác nhân đạo. 

Làm cho những cá nhân, tổ chức bỏ công sức “hằng tâm” 

và “hằng sản” vào thực hiện công tác nhân đạo nhận 

được những đánh giá, ghi nhận tích cực từ phía người 

nhận được sự giúp đỡ, cũng như đánh giá, ghi nhận của 

cộng đồng xã hội về những hoạt động của họ.  

Đồng thời cũng nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự cố 

gắng vươn lên của những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, 

những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Tránh sự thờ 

ơ, bàng quan của chính những người đang nhận được sự 

trợ giúp nhân đạo, làm mất đi tinh thần, sự nhiệt huyết 

của người làm công tác nhân đạo. Chỉ có như vậy mới tạo 

ra sự đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thực sự, chân 
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thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các giai cấp, 

tầng lớp, giữa những hoàn cảnh sống trong xã hội. 

Trong hoạt động nhân đạo và tổ chức hoạt động nhân 

đạo, cán bộ, hội viên của Hội Chữ thập đỏ cần phải tin 

vào dân, dựa vào dân và lấy dân làm gốc.  

Tin vào dân, vào những thông tin, góp ý của nhân 

dân để thực hiện được sự giúp đỡ chính xác và cần thiết, 

đúng đối tượng của công tác nhân đạo. Tin vào dân còn là 

tin vào đối tượng được giúp đỡ, đối tượng của công tác 

nhân đạo để cùng với họ hoạch định, giúp đỡ họ tự vươn 

lên trong cuộc sống cả về vật chất và tinh thần.  

Cốt lõi của việc gắn hoạt động nhân đạo của tổ chức, 

cá nhân với một địa chỉ nhân đạo là tìm cách để trao cho 

họ “cái cần” chứ không phải là từng “con cá”, chỉ cho họ 

con đường để tự vươn lên trong cuộc sống, tạo ra cho họ 

niềm tin vào những cố gắng của mình, tin vào lẽ phải và 

tình thương yêu của cộng đồng. Muốn làm được như vậy, 

trước hết phải có niềm tin vào đối tượng mà mình đang 

giúp đỡ, tin vào những cố gắng vươn lên của họ.  

Trong thực hiện công tác nhân đạo cần phải đánh giá 

đúng vai trò của lực lượng nhân dân. Nhận thức rõ hoạt 

động nhân đạo là việc chung của tất cả mọi người, động 

viên mọi người cùng tham gia. Dù thực hiện mỗi tổ chức, 

cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, nhưng cần phải 

động viên sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của nhân 
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dân, những người sinh sống trong khu vực có địa chỉ 

nhân đạo. Thúc đẩy sự quan tâm của anh chị em, họ hàng 

dòng tộc đồng lòng, giúp sức cùng với cán bộ Hội giúp đỡ 

những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phát huy tinh thần 

“tình làng nghĩa xóm”, đoàn kết, giúp đỡ trong cộng đồng 

khu dân cư. Đặc biệt tránh sự gia tăng sự kỳ thị, miệt thị 

của những người dân với chính đối tượng nhân đạo do 

cách quan tâm “duy nhất một địa chỉ” của cán bộ Hội.  

Sinh thời Hồ Chí Minh đã viết: “Đoàn kết là sức 

mạnh. Đoàn kết tốt thì việc to lớn mấy, khó khăn mấy 

cũng làm được.”1 và “có lực lượng dân chúng việc to tát 

mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì 

làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều 

vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những 

người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không 

ra”2, điều này rất đúng, bởi cán bộ Hội không thể trăm 

tay, nghìn mắt, không thể luôn luôn ở bên cạnh đối tượng 

nhân đạo để theo dõi, động viên kịp thời.  

Để thực hiện được đúng mục đích, giúp đỡ mà không 

uổng công phí sức, tiền của, cán bộ Hội phải dựa vào “tai 

mắt của nhân dân”. Không dựa vào tai mắt của dân, 

không nghe dân phản ảnh làm cho công tác của Hội đối 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.311. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.335 
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với đối tượng nhân đạo không đạt được mục đích, có thể 

lãng phí công sức, thời gian và vật chất. 

* Về vấn đề đoàn kết, thống nhất giữa các tổ chức Hội, cán bộ và  

hội viên của Hội từ Trung ương đến Chi hội trong hoạt động của 

Hội. 

Cơ sở để xây dựng khối đoàn kết, đại đoàn kết trước 

hết dựa trên cơ sở những lợi ích chung của cộng đồng, 

của dân tộc. Tuy nhiên, lợi ích chung sẽ trở nên trừu 

tượng, mờ nhạt nếu không do một tổ chức, có lãnh đạo 

xây dựng và định hướng. Không có sự lãnh đạo, mục tiêu 

mục đích hoạt động của tổ chức không những có thể sẽ 

phai nhạt mà còn có thể đi ngược lại với lợi ích chung của 

dân tộc.  

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong quá trình xây dựng 

và trưởng thành được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và 

Nhà nước đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh, 

đáp ứng rất nhiều đòi hỏi trong phát triển của xã hội đối 

với thực hiện công tác nhân đạo.  

Trong quá trình hoạt động tiếp theo, nội bộ hội viên 

và cán bộ Hội tiếp tục phát huy tinh thần tự giác đoàn kết, 

đoàn kết chân thành, thân ái, thẳng thắn theo nguyên tắc 

tự phê bình, phê bình vì sự thống nhất bền vững của tổ 

chức Hội, làm cho tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh. 

Cán bộ Hội cần nhận thức giữa các bộ phận của khối 

đại đoàn kết hội viên, các cấp hội, giữa các địa phương, 
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bên cạnh những điểm tương đồng còn có những điểm 

khác biệt dẫn đến cùng một mục đích nhưng cách làm có 

thể khác nhau và kết quả đạt được không giống nhau.  

Trên cơ sở đoàn kết, thống nhất cần phải giải quyết 

theo con đường đối thoại, bàn bạc để đi đến sự nhất trí 

phát huy những nhân tố tích cực, biểu dương, động viên 

những cách làm mới, cách làm hay giảm thiểu những 

nhân tố tiêu cực vì mục tiêu chung mà Hội đặt ra.  

Đồng thời, trong xây dựng mục tiêu, chương trình 

hoạt động của Hội, lãnh đạo Hội cấp trên cũng cần lưu ý 

đến nội dung, kế hoạch, chương trình sao cho thích hợp 

với từng địa phương, từng tổ chức, từng thời kỳ, phù hợp 

lợi ích dân tộc để tăng cường khối đoàn kết trong từng địa 

phương, đi đến đoàn kết chung của cả Hội. Cán bộ, hội 

viên của Hội luôn xác định đại đoàn kết là sự nghiệp của 

cả dân tộc, xây dựng khối đoàn kết trong Hội cũng là góp 

phần vào sự nghiệp chung của dân tộc. 

* Về vấn đề đoàn kết giữa Hội Chữ thập đỏ với các tổ chức, 

đoàn thể trong hệ thống chính trị  

Vấn đề tạo sự gắn kết và đánh giá đúng vai trò của cả 

hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức 

đảng, chính quyền, để công tác nhân đạo được hoạch 

định trong các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động 

nhân đạo của Hội. 
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Cán bộ Đảng và Nhà nước cũng phải hiểu và thấm 

nhuần tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh. Hiểu rõ công tác 

nhân đạo, tổ chức hoạt động nhân đạo là trách nhiệm của 

Đảng và Nhà nước. Một nhà nước của dân, do dân, vì dân 

không thể xem công tác nhân đạo, hoạt động nhân đạo là 

việc làm của tổ chức nào khác. Không thể xem việc giúp 

đỡ những người đang gặp khó khăn, rơi vào hoàn cảnh 

hiểm nghèo, những người dễ bị tổn thương, là trách 

nhiệm của tổ chức nào khác. Điều đó nếu có là đi ngược 

lại với tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh. 

Tổ chức hành động, triển khai trên thực tế có thể ủy 

thác cho tổ chức, đoàn thể khác đóng vai trò tiên phong, 

phụ trách. Nhưng vai trò lãnh đạo, định hướng về chủ 

trương, chính sách cho hoạt động nhân đạo, công tác nhân 

đạo phải là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước. Đảng và 

Nhà nước phải thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong 

công tác nhân đạo thì mới xứng đáng là Đảng do Hồ Chí 

Minh sáng lập và rèn luyện, mới xứng đáng là Nhà nước 

của dân, do dân, vì dân, mang bản chất tốt đẹp của tư 

tưởng Hồ Chí Minh.   

Việc tiếp tục chủ trương suy tôn và phát huy có hiệu 

quả vai trò của Chủ tịch danh dự trong các hoạt động 

nhân đạo không chỉ có ý nghĩa tranh thủ vận động cho 

các chính sách liên quan đến hoạt động của Hội mà còn là 

cơ sở đảm bảo cho Đảng và Nhà nước thực hiện trách 
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nhiệm của mình trong công tác nhân đạo. Qua đó nâng 

cao nhận thức của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội về 

vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác nhân đạo.  

Công tác nhân đạo, hoạt động nhân đạo là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn 

quân chứ không phải là một hoạt động chuyên biệt, một 

trách nhiệm mà Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải gánh vác 

mà không có sự sẻ chia. Đồng thời với nhận thức rõ trách 

nhiệm là sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ 

thống chính trị, hệ thống các tổ chức xã hội. Đó là sự biểu 

đạt rõ ràng nhất về sự đoàn kết, đại đoàn kết trong công 

tác nhân đạo, hoạt động nhân đạo vì mục tiêu phát triển 

chung của dân tộc. 

Chỉ khi nào có được sự đoàn kết, sự phối hợp, thống 

nhất trong hành động của các tổ chức, đoàn thể trong hoạt 

động nhân đạo mới tránh được việc cùng một địa chỉ 

nhân đạo, cùng một việc làm nhân đạo nhưng Đoàn thanh 

niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh,… 

đều mang kết quả báo cáo vào thành tích thực hiện công 

tác xã hội hằng năm. Điều đó, có thể cũng không quan 

trọng, nếu thực sự đối tượng nhân đạo có được những hỗ 

trợ cần thiết trong ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế 

gia đình. Nhưng nó chứng tỏ sự không đoàn kết phối hợp 

trong thực hiện công tác nhân đạo. Và chắc chắn hiệu quả, 

mức độ tác động không cao, không phát huy được vai trò, 
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trách nhiệm của từng tổ chức, đoàn thể trong thực hiện 

công tác nhân đạo. 

Trong điều kiện phát triển hiện nay của dân tộc, cũng 

như sự phát triển chung của thế giới, không chỉ Hội Chữ 

thập đỏ, mà cả Đảng và Nhà nước, trong chính sách đoàn 

kết phải khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý 

chí tự cường dân tộc, phát huy tính năng động của mỗi 

người, mỗi bộ phận để gia tăng sức mạnh dân tộc. Đồng 

thời, phải khắc phục những tiêu cực, hạn chế của kinh tế 

thị trường, đặc biệt tâm lý chạy theo đồng tiền, cạnh tranh 

không lành mạnh làm phai nhạt truyền thống đoàn kết, 

tình nghĩa, tương thân tương ái của dân tộc, giải quyết đói 

nghèo, thu hẹp khoảng cách vùng miền, dân tộc thiểu số 

và đa số. 

Cùng với đó, nội dung và phạm vi hoạt động nhân 

đạo cũng không bó hẹp trong khuôn khổ quốc gia mà cần 

tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức 

trong và ngoài phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm 

đỏ quốc tế trong công tác nhân đạo. Thực hiện đầy đủ các 

cam kết của Việt Nam tham gia Công ước Giơnevơ và các 

nghị định thư bổ sung; xác định: Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam là tổ chức xã hội nhân đạo chuyên nghiệp duy nhất 

ở Việt Nam, có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở, 

là thành viên tích cực của phong trào Chữ thập đỏ, Trăng 

lưỡi liềm đỏ quốc tế.  

Đảng, Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để Hội Chữ thập đỏ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
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của mình theo đúng các nguyên tắc cơ bản của phong trào 

Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, thể hiện tinh 

thần đoàn kết quốc tế trong sáng đúng với tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

Tóm lại, trong hoạt động nhân đạo, trước hết phải 

phát huy được tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết trong 

nhân dân cả dân tộc để thực hiện được các mục tiêu nhân 

đạo. Phát huy tinh thần đoàn kết trong gia đình, tình làng 

nghĩa xóm trong cộng đồng khu dân cư để cùng làm nhân 

đạo.  

Bản thân những cán bộ, hội viên tham gia thực hiện 

công tác nhân đạo đoàn kết với nhau, cán bộ Hội cấp trên 

với cán bộ Hội cấp dưới, từ trung ương đến cơ sở gắn bó, 

đoàn kết để thực hiện công việc nhân đạo được hiệu quả.  

Không ngừng mở rộng đoàn kết quốc tế trong các 

hoạt động nhân đạo, hỗ trợ nhân đạo, thực hiện thắng lợi 

đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng và Nhà nước, 

góp phần nâng cao hiểu biết về hình ảnh đất nước, con 

người Việt Nam đối với nhân dân thế giới. Góp phần thực 

hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước thông qua công tác nhân đạo. 

 

 

 

 

 

 



 Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo 

                     

139 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC ĐỊNH DÂN LÀ CHỦ, LÀM CHỦ  

VÀ HOẠT ĐỘNG THEO TINH THẦN DÂN CHỦ  

HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO 

 

 

Dân chủ là một giá trị, một khát vọng chung của loài 

người, mang tính toàn cầu, luôn hiện tồn trong cuộc đấu 

tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do của con người, 

cũng như trong quá trình vươn lên thực hiện các giá trị 

làm người.  

Quá trình phát triển xã hội, với các tác động của nó 

chi phối tới các giá trị dân chủ cơ bản của con người. 

Không một quốc gia, dân tộc nào có thể tránh khỏi quy 

luật đó. Ở Việt Nam, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề dân chủ, thực hiện dân chủ được đặt ra 

trong cuộc cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại 

độc lập dân tộc. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt 

Nam đã phát động các phong trào dân chủ, đấu tranh dân 

chủ và có được những thắng lợi bước đầu. Sau khi đất 
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nước được độc lập, thống nhất, trong những năm gần đây 

Đảng đã lãnh đạo không ngừng xây dựng và thực hiện 

một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện, 

mạnh mẽ và khoa học.  

Thực hiện dân chủ ở Việt Nam, nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa do Hồ Chí Minh đề xuất và thực hiện, về cơ 

bản đã đáp ứng được những đòi hỏi của quá trình phát 

triển xã hội, làm cho kinh tế, chính trị, văn hóa có nhiều 

khởi sắc, phù hợp với xu thế phát triển nền dân chủ của 

thế giới tiến bộ. Vận dụng tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh 

trong công cuộc cách mạng trở thành một động lực quan 

trọng, là điều kiện tiên quyết để phát huy được sức mạnh 

từ quần chúng nhân dân, phát huy nội lực của dân tộc cho 

sự phát triển. 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên 

nhắc nhở cán bộ, đảng viên, muốn đoàn kết thực sự, 

phải có dân chủ thực sự. Thực tiễn cho thấy, để huy 

động được sức mạnh và trí tuệ của toàn dân đóng góp 

cho sự nghiệp đổi mới đất nước, phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, trước hết phải quán triệt và thực 

hiện cho được quan điểm: “Nước lấy dân làm gốc”1. 

Đây là vấn đề cốt lõi, thể hiện bản chất của chế độ xã 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.501. 
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hội chủ nghĩa: “Nước lấy dân làm gốc”, “Gốc có vững 

cây mới bền; Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”1, “Dễ 

mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu 

cũng xong”2,... Với luận điểm này, Hồ Chí Minh đã thực 

hiện một cuộc cách mạng trong nhận thức về dân chủ so 

với tư tưởng dân chủ thời phong kiến và cả dân chủ tư 

sản. Dưới chế độ phong kiến, quyền lực và quyền uy 

đều tập trung trong tay nhà vua. Dân là thần dân, thảo 

dân, là bề tôi tự nhiên chịu ơn huệ và bị trói buộc bởi 

luật lệ và những quy định của triều đình. Còn dân chủ 

tư sản chỉ đem lại lợi ích và quyền lực cho một thiểu số 

người giàu có. 

Quan niệm dân chủ của Hồ Chí Minh phủ định tất 

cả những quan niệm ấy và khẳng định vai trò chủ động, 

tích cực của dân. Người nhấn mạnh: trong bầu trời 

không có gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới không gì 

mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Người 

còn nhấn mạnh, dân chủ là của quý báu nhất trên đời 

của dân. Như vậy, Người coi dân chủ là một giá trị, một 

tài sản to lớn của dân tộc, của nhân dân, là chiếc chìa 

khóa vạn năng có thể mở được mọi cánh cửa trong cuộc 

sống. Do vậy, xây dựng chế độ mới phải bảo đảm: Bao 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.502. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.280. 
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nhiêu lợi ích thuộc về dân. Bao nhiêu quyền hạn đều là 

của dân. Quyền hành và lực lượng là ở nơi dân. 

Từ việc lột tả được thực chất, bản chất của dân chủ, 

Hồ Chí Minh cũng chính là người thiết kế xây dựng mô 

hình và nguyên tắc vận hành của nền dân chủ mới ở 

Việt Nam. Điều này được Người thể hiện trong rất 

nhiều bài viết, bài nói, qua các giai đoạn khác nhau 

cũng như trong những chỉ đạo thực tiễn: trong quá 

trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng, chuẩn bị giành 

chính quyền cũng như trong quá trình xây dựng, vận 

hành chính quyền mới, nền dân chủ mới. Theo Người, 

để xây dựng dân chủ ở nước ta, từ người lãnh đạo đến 

người dân cần thấu triệt các nội dung sau: 

- Nhân dân là chủ thể mọi quyền lực. Theo Hồ Chí 

Minh, dân chủ nghĩa là “dân là chủ”, “dân làm chủ”. 

Nền dân chủ xây dựng ở Việt Nam là nền dân chủ “tất 

cả mọi quyền lực đều là của nhân dân”. Trong tác phẩm 

“Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-

1949, Người viết: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu 

lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. 

Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự 

nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. 

Chính quyền từ xã đến chính phủ do dân cử ra. Đoàn 

thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm 
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lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”1. Dân và 

nhân dân ở đây được hiểu với nội dung rất cụ thể và 

rộng lớn: gồm cả cộng đồng người, nhân dân, đồng bào, 

quần chúng nhân dân, công nhân, nông dân, trí thức, 

phụ nữ, thanh thiếu niên, thiếu nhi, học sinh, sinh viên, 

các bậc phụ lão, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kiều 

bào ta ở nước ngoài. Những bọn tay sai cho đế quốc, 

thực dân, bọn phản bội lợi ích của Tổ quốc thì không 

thuộc nhân dân, đó là bọn phản nhân dân. 

- Thực hiện dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 

xã hội. Về chính trị: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao 

nhất là dân, vì dân là chủ”; xây dựng Nhà nước dân chủ 

pháp quyền của dân, do dân, vì dân; xây dựng Đảng và 

các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, bảo 

đảm quyền làm chủ của nhân  dân. Về kinh tế, xuất 

phát từ “chỗ bắt đầu đi của chúng ta” là “nước nông 

nghiệp lạc hậu”, nên dân chủ trên lĩnh vực kinh tế cần: 

tôn trọng, bảo đảm phát triển nền kinh tế nhiều thành 

phần với nhiều hình thức sở hữu, “công tư đều được 

chiếu cố, chủ và thợ đều có lợi”2; trong đó, “phát triển 

thành phần kinh tế quốc doanh để tạo nền tảng vật chất 

cho chủ nghĩa xã hội và thúc đẩy việc cải tạo xã hội chủ 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.232. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.80. 
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nghĩa”1; dưới các hình thức, người lao động “từ làm chủ 

tư liệu sản xuất, họ phải được làm chủ việc quản lý kinh 

tế, làm chủ việc phân phối sản phẩm lao động”2, “Làm 

nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì 

không được hưởng. Những người già yếu hoặc tàn tật 

sẽ được Nhà nước giúp đỡ chăm nom”3. Về văn hóa - xã 

hội, xây dựng một nền văn hóa “dân tộc, khoa học, đại 

chúng”, mọi người Việt Nam đều hiểu biết quyền lợi 

của mình, bổn phận của mình, có kiến thức để xây dựng 

đất nước; xây dựng đời sống mới trên tất cả các lĩnh vực 

của đời sống xã hội cũng như trong hoạt động sống 

hằng ngày ở gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng 

đạo đức công dân, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao 

động, yêu khoa học và bảo vệ của công,.v.v... 

- Thực hiện phương châm: “Đảng và giai cấp công nhân, 

nhân dân đánh đổ đế quốc và phong kiến. Trên nền tảng công 

nông liên minh, nhân dân lao động làm chủ nước nhà, 

xây dựng nhân dân dân chủ chuyên chính, nghĩa là dân 

chủ với nhân dân, chuyên chính (trừng trị) bọn phản 

động”4. Nhà nước, đoàn thể đối với dân, việc gì có lợi 

cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.373. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.682. 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.431. 
4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr.293. 
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hết sức tránh. Dựa vào dân, đem tài dân, sức dân để 

làm lợi cho dân, mưu cầu hạnh phúc cho dân. Nhân dân 

đối với đoàn thể và Chính phủ của mình thì phải giúp 

đỡ, theo đúng kỷ luật, làm đúng chính sách, đôn đốc, 

kiểm soát, phê bình để Chính phủ và đoàn thể làm tròn 

phận sự mà nhân dân giao phó. Đồng thời, “Chế độ ta 

là chế độ dân chủ nhân dân; chúng ta cần mở rộng dân 

chủ với nhân dân, đồng thời cần phải tăng cường 

chuyên chính với kẻ địch của nhân dân. Có tăng cường 

chuyên chính với kẻ địch thì mới bảo vệ được tự do và 

dân chủ của nhân dân ta”1. 

- Để có dân chủ thật sự, “tư tưởng phải được tự do”. Tự 

do tư tưởng là: “Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do 

bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý”2, “Khi 

mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc 

đó quyền tự do tư tưởng hoá ra quyền tự do phục tùng 

chân lý”3. Và cần lưu ý rằng, “Chân lý là cái gì có lợi 

cho Tổ quốc, cho nhân dân... Ra sức phụng sự Tổ quốc, 

phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý”4.  

- “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”, để xây 

dựng nền dân chủ thì phải phát huy dân chủ, thực hành 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.501. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.378. 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.378. 
4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.378. 
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dân chủ rộng rãi. Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động 

lực của phát triển. “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì 

mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa 

cách mạng tiến lên”1 bởi lẽ “thực hành dân chủ là cái 

chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”2. 

Trong đó, trước hết cần đặc biệt chú ý thực hành dân 

chủ, phát huy dân chủ trong Đảng và dân chủ ở cơ sở, ở 

nông thôn, v.v... 

Lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại đã khẳng 

định con đường dân chủ mà Hồ Chí Minh lựa chọn cho 

dân tộc ta từ những năm 20 của XIX là đúng đắn. Mô 

hình dân chủ do Hồ Chí Minh và Đảng ta thiết kế đã 

từng bước tỏ rõ sức sống và triển vọng phát triển, nhất 

là trong 30 năm đầu đổi mới.  

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là con 

đường thuận lòng dân, hợp thời đại và đúng quy luật 

phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và lịch sử dân 

chủ nói riêng. Chính vì vậy, văn kiện Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Dân chủ xã 

hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, 

vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng 

và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.376. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.325. 
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bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc 

sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”1.  

Đến Đại hội XII, nội dung và tinh thần dân chủ xã 

hội chủ nghĩa được thể hiện xuyên suốt, nhuần nhuyễn, 

sâu sắc trong toàn bộ các văn kiện của Đại hội cũng như 

trong từng mục nội dung cụ thể của các văn kiện, nhất 

là trong Báo cáo chính trị. Lần đầu tiên, trong văn kiện 

Đại hội XII, Đảng ta đã dành một mục riêng (mục XIII 

của Báo cáo chính trị: Phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân) 

để trình bày, đánh giá một cách sâu sắc tình hình, thành 

tựu, hạn chế; nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và 

các phương hướng, nhiệm vụ phát huy dân chủ, bảo 

đảm quyền làm chủ của nhân dân.  

Bên cạnh đó, Đảng ta tiếp tục khẳng định và diễn 

đạt chuẩn xác bài học về vai trò của nhân dân và vai trò 

của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong đổi mới, phát triển 

đất nước. Bài học thứ 2 (trong 5 bài học được rút ra từ 

thực tiễn 30 năm đổi mới), Đảng ta khẳng định: “Đổi 

mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, 

vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai 

trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi 

__________ 

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 85. 
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nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đoàn kết 

toàn dân tộc”1. Trước đây, ta thường nói lấy dân làm 

gốc, lần này nói dân là gốc. Đây là sự kết tinh tinh thần 

quan điểm dân chủ của Hồ Chí Minh trong điều kiện 

mới và là bài học sâu sắc từ chính thực tiễn 30 năm đổi 

mới. 

2. Phát huy tinh thần dân chủ Hồ Chí Minh trong 

công tác nhân đạo 

Thực hiện công tác nhân đạo có ba đối tượng trực tiếp 

liên quan, đầu tiên đó là những người làm công tác nhân 

đạo, từ thiện, chính là những cán bộ, hội viên Hội Chữ 

thập đỏ từ cấp trung ương đến cấp chi hội. Thứ hai là 

những cá nhân, tổ chức có “hằng tâm”, “hằng sản”, tổ 

chức có trách nhiệm với công tác nhân đạo. Và thứ ba là 

đối tượng tiếp nhận các hoạt động của công tác nhân đạo, 

những cá nhân neo đơn không nơi nương tựa; gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn, không may gặp thiên tai, địch họa; 

những người dễ bị tổn thương trong xã hội,… Để phát 

huy dân chủ, tinh thần, phương pháp dân chủ Hồ Chí 

Minh cần thiết phải xác định rõ vị trí, vai trò của từng đối 

tượng để có sự vận dụng phù hợp, hiệu quả. 

__________ 

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII, Sđd, tr.69. 
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* Trước hết, vấn đề dân chủ trong xây dựng, phát triển tổ 

chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

- Dân chủ trong cách thức làm việc giữa cấp trên với cấp 

dưới trong điều hành công việc. Trong quá trình lãnh đạo, 

điều hành các hoạt động của tổ chức Hội Chữ thập đỏ từ 

cấp Trung ương Hội cho đến các Chi hội Chữ thập đỏ ở 

địa phương, cán bộ cấp trên cần hiểu rõ tâm tư, nguyện 

vọng, tư tưởng của cán bộ cấp dưới. Trên cơ sở đó để phát 

huy năng lực, sở trường của cấp dưới cho các hoạt động 

nhân đạo, từ thiện được thiết thực, thêm hiệu quả. 

Cán bộ cấp dưới là những người gần với các đối 

tượng nhân đạo, sát sao với các chương trình, hoạt động 

của Hội đối với đối tượng nhân đạo. Họ luôn nắm bắt tốt 

tâm tư, thái độ, tình cảm, mong muốn của đối tượng tiếp 

nhận hoạt động nhân đạo. Tức là cán bộ cấp dưới biết rõ, 

biết nhiều điều trong thực tế mà cấp trên không biết hoặc 

chưa nắm bắt được. Từ những nắm bắt sát sao đó, cán bộ 

cấp dưới luôn có những ý tưởng, cách làm phù hợp, hiệu 

quả hơn cho công tác nhân đạo. Thực tiễn cuộc sống cho 

họ nhiều sáng tạo, nhiều sáng kiến hay trong cách làm 

việc. 

Vì vậy, cán bộ cấp trên cần tạo điều kiện, cơ hội để 

cấp dưới có thể trình bày các ý tưởng, ý kiến cũng như 

nguyện vọng. Chỉ khi nào các ý kiến của cấp dưới được 

lưu ý, tôn trọng, những ý kiến hay, ý kiến đúng, hợp lý, 

hợp tình được thực hiện trong thực tiễn công tác thì hiệu 

quả công tác nhân đạo mới cao. 
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Thực hiện dân chủ, làm việc dân chủ thì tư tưởng 

phải được tự do, được dân chủ. Mọi cán bộ, hội viên của 

Hội phải được tự do bày tỏ ý kiến của mình, phương 

pháp, cách làm mà mình cho là phù hợp. Trên cơ sở ý kiến 

của mọi người, cách làm của mọi người mà lựa chọn ra 

những cách làm tốt, những sáng kiến hay để thực hiện. 

Làm được như vậy, chất lượng, hiệu quả của mọi hoạt 

động nhân đạo sẽ không ngừng được nâng cao. Bởi người 

cán bộ hội được làm bằng chính năng lực và sáng kiến của 

mình, làm chủ mình trong hoạt động nhân đạo, từ đó 

không ngừng phát huy các sáng kiến, cách làm sáng tạo 

mới đóng góp cho hoạt động của Hội. 

- Dân chủ, công khai khi thảo luận về nội dung các chương 

trình, các phương pháp, nguyên tắc trong hoạt động của Hội. 

Rõ ràng, thực hiện dân chủ trong hoạt động nhân đạo còn 

là đảm bảo cho mọi cán bộ, hội viên của Hội được biết, 

được hiểu, được bàn về các chương trình, nội dung hoạt 

động của Hội từ Trung ương đến cơ sở. Trên cơ sở dân 

chủ, công khai bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất về 

nội dung chương trình hành động. Cũng chính trên cơ sở 

bàn bạc đó mà đi đến lựa chọn chương trình hành động, 

hoạt động từ chủ trương chung của Trung ương Hội cho 

phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa bàn, đối tượng mà 

Chi hội mình phụ trách. 

Dân chủ trong bàn bạc thảo luận nhằm tranh thủ 

được nhiều ý kiến, nhiều đóng góp về cách làm hay, cách 
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làm hiệu quả để từ đó lựa chọn được phương pháp, cách 

làm hiệu quả nhất cho các hoạt động của Hội.  

Không chỉ dừng lại ở đó, các ý kiến, mọi đóng góp 

được lưu ý, quan tâm, được triển khai trên thực tế cũng là 

nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ cho các hội viên của Hội 

tiếp tục, hăng hái hơn nữa trong mọi hoạt động của Hội. 

Hội viên dùng sức của mình vào thực hiện những việc làm, 

chương trình hành động do mình đề xuất, phương pháp do 

mình nêu ra sẽ càng chủ động và tích cực hơn.  

Lúc này nhiệm vụ của lãnh đạo Hội cấp trên là động 

viên, theo dõi, giúp đỡ, khuyến khích, tôn vinh để các hội 

viên hăng hái đem sức mình, tài trí của mình vào thực hiện 

các kế hoạch nhân đạo ở địa phương, hoàn thành mục tiêu 

chung của Hội. 

- Dân chủ trong hoạt động của Hội còn cần phải được thể 

hiện trong việc đánh giá, rút kinh nghiệm, phê bình và khen 

thưởng. Đây là công đoạn cuối cùng trong quy trình thực 

hiện dân chủ. Có làm mà không có kiểm tra, đánh giá thì 

không thể biết thế nào là đúng, thế nào là sai để rút kinh 

nghiệm, phê bình và khen thưởng cho đúng việc, đúng 

người. Làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm, phê 

bình, khen thưởng là cơ sở để cho các hoạt động, các 

chương trình hành động về sau của Hội được hiệu quả 

hơn. Trong quá trình này phải đảm bảo thực hiện dân 

chủ, công khai, hội viên kiểm tra cán bộ Hội, cán bộ Hội 

kiểm tra hội viên, cả cán bộ Hội và hội viên đánh giá lại, 

kiểm thảo lại quy trình thực hiện các công việc đã được 
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dân chủ, công khai và hiệu quả hay chưa. Việc gì đáng 

phê bình phải phê bình, phê bình không chỉ từ trên xuống 

mà quan trọng còn là từ dưới lên.  

Thực tế cho thấy, trong công tác nhân đạo ở đâu và 

lúc nào thực hiện tốt dân chủ thì ở đó đoàn kết, tập hợp 

và phát triển được hội viên, làm cho hội viên tích cực 

tham gia các hoạt động và đạt hiệu quả tốt, vững chắc. 

Ngược lại, nơi nào xem nhẹ dân chủ, để mất dân chủ, cán 

bộ Hội cấp trên xa rời hội viên cấp dưới, quan liêu, thiếu 

trách nhiệm, không lắng nghe, tôn trọng và không quan tâm 

đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của hội viên,… thì nơi ấy 

công tác nhân đạo không đạt được hiệu quả, phong trào 

nhân đạo không phát triển. 

* Vấn đề thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hội Chữ 

thập đỏ với các tổ chức, đoàn thể khác có chức năng song trùng 

trong hoạt động nhân đạo  

Trong thực tế, ở đâu đó vẫn có câu chuyện giúp đỡ 

được một địa chỉ nhân đạo là kết quả, công sức của nhiều 

tổ chức chính trị - xã hội khác nhau, tổ chức nào cũng 

nhận công lao về mình, luôn báo cáo đầy đủ trong tổng 

kết công tác hằng năm. Nguyên nhân đó bắt đầu từ việc 

không có sự phối hợp, không đoàn kết, thống nhất trong 

hoạt động vì mục tiêu chung giữa các tổ chức, đoàn thể có 

chức năng song trùng trong các hoạt động nhân đạo, từ 

thiện vì cộng đồng. 
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Câu chuyện bắt đầu từ vấn đề đoàn kết các giai cấp, 

các tầng lớp, các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đoàn 

kết, các tổ chức trong cùng một địa bàn như Đoàn Thanh 

niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội 

người cao tuổi,… cần dân chủ, công khai bàn bạc đi đến 

thống nhất hành động dưới sự chỉ đạo chung, tổng thể 

của các cấp chính quyền trên địa bàn. Việc dân chủ, công 

khai kế hoạch, nội dung, chương trình, đối tượng trong 

hoạt động nhân đạo của từng tổ chức, đoàn thể để có sự 

phân công, phân cấp, phân chia các địa chỉ nhân đạo cho 

phù hợp, hiệu quả, tránh việc trùng lắp về đối tượng dẫn 

đến làm giảm hiệu quả công tác nhân đạo. 

Việc dân chủ, công khai, phân công trách nhiệm cụ 

thể trong các chương trình, hoạt động nhân đạo không chỉ 

để phát huy thế mạnh của từng tổ chức, đoàn thể mà còn 

là cơ sở để đánh giá đúng những đóng góp, cống hiến của 

tổ chức đó trong công tác nhân đạo.  

Cũng chính trên cơ sở của dân chủ, công khai mới 

phát huy được vai trò, thế mạnh của từng tổ chức trong 

thực hiện những chương trình hành động nhân đạo lớn 

cần có sự phối hợp tổng thể của cả bộ máy, các tổ chức 

đoàn thể chính trị - xã hội. 

Chính sách nhân đạo bắt nguồn từ trong chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, trực tiếp thực hiện các 

chính sách đó là các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội. 

Nhưng cũng như đã đề cập, để không có sự trùng lắp 

trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và 



 

154 

 

Nhà nước đối với đối tượng nhân đạo thì cần trách nhiệm 

chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cụ thể là vai trò của Đảng 

ủy và Chính quyền các cấp trong sự phân công, phân 

công phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện 

công tác nhân đạo. 

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhận 

thức rõ mình là lực lượng chính tiếp nhận và thực hiện 

các chương trình, kế hoạch nhân đạo, nhưng bên cạnh đó 

cần có sự phối hợp thực hiện, trách nhiệm liên đới với các 

tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm khác. Từ đó, nâng cao ý 

thức phối hợp, đoàn kết, dân chủ trong thực hiện các 

chương trình nhân đạo trên địa bàn mình phụ trách. Tất 

cả vì mục tiêu sự phát triển, đi lên về vật chất cũng như 

tinh thần của các đối tượng nhân đạo. 

* Về phát huy vai trò làm chủ của người tiếp nhận nhân 

đạo và các tổ chức, tập thể, cá nhân các nhà hảo tâm 

Đối với cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 

trên cơ sở nhận thức sâu sắc dân là chủ và phương pháp 

làm việc là phương pháp dân chủ chứ không phải là 

những thủ đoạn chính trị. Trong quá trình thực hiện các 

hoạt động nhân đạo cần thiết phải xây dựng một quy 

trình làm việc khoa học. Định làm việc gì, thực hiện với 

đối tượng nào, nhằm mục tiêu gì phải làm cho dân biết, 

toàn xã hội biết, để tất cả mọi tổ chức, cá nhân tích cực 

tham gia và hưởng ứng.  
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Trong quá trình làm việc phải giải thích cho mỗi 

người dân hiểu rõ rằng: việc đó là vì lợi ích của chính họ, 

họ phải là người hăng hái làm cho kỳ được. Người nhận 

được giúp đỡ nhân đạo phải biết trân trọng và thực hiện 

tốt các kế hoạch hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ. Người được 

giúp đỡ cũng phải hiểu mình mới là chủ thực sự của quá 

trình vươn lên về cả vật chất và tinh thần. Không tự làm 

chủ, không tự vươn lên sẽ không thể thoát ra khỏi hoàn 

cảnh hiện tại. Sự giúp đỡ của tổ chức nhân đạo chỉ mang 

tính chất tạo đà, vạch ra phương hướng để vươn lên.  

Đồng thời, người có “hằng tâm”, “hằng sản” đã làm 

phải làm cho tới nơi, làm cho kỳ được thì công sức của 

mình bỏ ra mới không bị lãng phí. Nhận một địa chỉ hay 

một chương trình thì mình là người làm chủ trong việc 

thực hiện các mục tiêu đã đặt ra, làm chủ các phương 

pháp và cách thức để giúp đỡ đối tượng đạt tới mục tiêu. 

Nhận thức rõ giúp đỡ một địa chỉ thực sự có hiệu quả còn 

hơn làm rất nhiều địa chỉ mà chỉ mang tính chất phong 

trào, điểm danh, ghi tên.  

Không chỉ trong hoạt động nhân đạo, mà trong tất cả 

các hoạt động, chỉ khi nào chủ thể hành động thực sự hiểu 

rõ tâm tư nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp, hoàn 

cảnh sống thì mới có thể khơi dậy được sức mạnh của 

chính các giai cấp, tầng lớp đó. Sức mạnh đó chỉ được 

khơi dậy khi giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích 

và trách nhiệm, quyền hạn và bổn phận của từng giai cấp, 

tầng lớp, hoàn cảnh sống trong xã hội. Người làm công 



 

156 

 

tác nhân đạo phải xuất phát từ lợi ích, coi lợi ích là động 

lực trực tiếp thúc đẩy mọi hành động của nhân dân. “Phải 

đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết” và “việc gì có 

lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được. Việc gì có hại cho 

dân thì phải hết sức tránh”.  

Lợi ích có hai mặt giá trị thuộc hai phạm trù khác nhau 

đó là lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần. Người làm công tác 

nhân đạo không vì lợi ích vật chất mà vì lợi ích tinh thần, 

được làm việc mong muốn để thỏa tâm nguyện của mình.  

Động lực thúc đẩy người làm công tác nhân đạo hăng 

hái hoạt động chính là sự ghi nhận của tổ chức, sự tôn 

vinh của xã hội đối với những hành động của họ. Và điều 

làm họ thực sự thỏa nguyện chính là sự ghi nhận và sự 

phát triển về đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng 

được giúp đỡ. 

Đồng thời trong điều kiện phát triển hiện tại của xã 

hội, lợi ích luôn đan xen, đối với các tập thể, tổ chức tham 

gia hoạt động nhân đạo đôi khi không chỉ là thực hiện 

tâm nguyện mà còn là cách để quảng bá hình ảnh, thương 

hiệu. Chính vì vậy, cán bộ Hội cũng cần tìm hiểu rõ cách 

làm và mục tiêu mong muốn của các tổ chức, tập thể này.  

Khi nắm rõ mục tiêu, ý định thực hiện chương trình 

của các tổ chức, cán bộ Hội tư vấn cho phù hợp quy định 

của Luật hoạt động chữ thập đỏ. Tư vấn lựa chọn địa bàn 

thực hiện và đối tượng nhân đạo phù hợp khả năng nhằm 

đảm bảo mục tiêu đề ra. Từ đó kiểm soát, đánh giá hoạt 

động của các tổ chức, tập thể, cá nhân các nhà hảo tâm có 
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hiệu quả, phù hợp, đúng luật. Lấy đó làm cơ sở để có sự 

tôn vinh cần thiết nhằm thúc đẩy, nhân rộng hay đưa ra 

quyết định hạn chế, kết thúc chương trình vì cách làm 

không thiết thực hiệu quả, có mục đích khác với các tiêu 

chí hoạt động của Hội.     

Tóm lại, thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hội 

cần thực hiện cơ chế: hội viên biết, hội viên bàn, hội viên 

làm, hội viên kiểm tra, nhằm xây dựng Hội vững mạnh, 

tạo điều kiện để hội viên phát huy quyền làm chủ, phát 

huy tiềm năng, sức sáng tạo trong hoạt động nhân đạo.  

Tăng cường thể chế hóa, công khai, dân chủ trong 

mọi hoạt động của Hội. Thực hiện tốt nguyên tắc tập 

trung dân chủ trong việc triển khai và thực hiện các 

chương trình, hoạt động của Hội.  

Nâng cao nhận thức của cán bộ Hội, từng hội viên của 

Hội về quyền làm chủ của mình trong thực hiện công việc 

cũng như đóng góp ý kiến phát triển Hội và công tác của Hội.  

Nâng cao nhận thức, thay đổi phương pháp làm việc 

của cán bộ Hội cấp trên với cán bộ, hội viên cấp dưới. 

Đồng thời thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra” trong các hoạt động, kế hoạch, chương 

trình hành động của Hội với đối tượng được giúp đỡ và 

những tổ chức, tập thể, cá nhân các nhà hảo tâm có mong 

muốn đóng góp cho hoạt động của Hội.  

Đảm bảo tính công khai, dân chủ để tất cả mọi người 

không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ cho các phong trào, các hoạt 

động nhân đạo của Hội đề ra.  
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XÂY DỰNG KỶ CƯƠNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO 

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động theo 7 nguyên 

tắc của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc 

tế, trong đó Tự nguyện là nguyên tắc thứ 5, nguyên tắc 

này khẳng định: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi 

liềm đỏ là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, không 

dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được 

mục đích.  

Đặt vấn đề về kỷ cương đối với cán bộ, hội viên của 

Hội Chữ thập đỏ phải chăng là không hợp lý? Bởi đây là 

tổ chức tự nguyện, các cá nhân tự nguyện tham gia vào tổ 

chức và được hoạt động theo các chương trình kế hoạch 

của tổ chức.  
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Vấn đề chính là tự nguyện tham gia tổ chức, nhưng 

khi đã tham gia tổ chức thì phải tuân thủ kỷ cương, 

nguyên tắc hoạt động của tổ chức. Vậy cán bộ, hội viên 

Hội Chữ thập đỏ nên hiểu như thế nào về kỷ cương và kỷ 

cương của Hội theo tư tưởng nhân văn, nhân đạo Hồ Chí 

Minh? 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ cương 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn đoàn kết thống 

nhất phải thực hành dân chủ rộng rãi và kỷ luật phải 

nghiêm minh. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật, kỷ 

cương. Phải hết sức chú ý vấn đề dân chủ và kỷ luật. Kỷ 

luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ luật.  

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định 

“dân chủ là của cải quý báu nhất”, thực hành dân chủ 

“là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó 

khăn”. Nhưng Người cũng đặc biệt yêu cầu thực hành 

dân chủ nghĩa là dân chủ với nhân dân phải gắn liền 

với chuyên chính, trừng phạt bọn phản động và giữ 

nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Thái độ của Người không có 

sự thỏa hiệp, buông lỏng kỷ luật, kỷ cương dưới bất cứ 

danh nghĩa nào, mà yêu cầu phải chú ý coi trọng, giữ 

vững kỷ luật, kỷ cương để bảo đảm cho Đảng luôn 

đoàn kết thống nhất, tăng cường sức mạnh, bảo đảm 

dân chủ trong hoạt động của Đảng, không có dân chủ 

chung chung, dân chủ hình thức hoặc dân chủ quá trớn.  
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Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo việc đảng viên 

không chấp hành kỷ luật, xem thường kỷ luật, không 

thực hành dân chủ trong Đảng: “Không nghiên cứu 

nghiêm chỉnh và chấp hành đúng đắn đường lối, chính 

sách của Đảng, không tôn trọng pháp luật và thể lệ của 

Nhà nước. Tự cho mình là đúng, hành động theo ý 

riêng, phát biểu theo ý riêng, không báo cáo và xin chỉ 

thị cấp trên, xem thường tổ chức và kỷ luật”1.  

Người nhấn mạnh, không thể có đảng viên nào có 

thể đứng trên Đảng, tự cho mình là hơn Đảng. Cần phải 

tạo mọi điều kiện thu hút tất cả mọi người tham gia xây 

dựng chủ trương, nghị quyết, xác định các mục tiêu và 

biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Cần có quan 

điểm dân chủ, thẳng thắn, không áp đặt và cần tạo môi 

trường, điều kiện để mọi người có sự đối thoại, trao đổi 

trong quá trình hoạt động: “Đối với mọi vấn đề,... cùng 

nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu. 

Điều gì chưa thông suốt, thì hỏi, bàn cho thông suốt”2. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi phải kiên quyết 

chống lại thói “cả vú lấp miệng em”, ngăn cản quần 

chúng phê bình. Đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng 

phải giữ đúng kỷ luật của Đảng, càng phải làm gương 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.29. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.266. 
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dân chủ. Người cũng phê phán nghiêm khắc tình trạng 

“không thực hiện chế độ dân chủ tập trung, không tuân 

theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Phớt kỷ luật và chính 

sách của Đảng và của Chính phủ. Khinh rẻ ý kiến của 

cấp dưới. Xem thường chỉ thị của cấp trên. Không muốn 

chịu kiểm tra, không muốn nghe phê bình”1.  

Đồng thời, Người yêu cầu: “...thống nhất ý chí, 

thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật, tập trung 

lãnh đạo là việc cực kỳ cần thiết và cực kỳ quan 

trọng”2. Để giữ vững kỷ luật, để thực hành dân chủ 

trong Đảng thì phải nghiêm chỉnh tự phê bình và phê 

bình để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất 

của Đảng.  

Đồng thời, chúng ta phải coi trọng công tác kiểm 

tra, giám sát. Người chỉ rõ: “Lề lối làm việc phải dân 

chủ. Cấp trên phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới. 

Cấp dưới phải phê bình cấp trên,... Tự phê bình và phê 

bình nhau theo tinh thần thân ái và lập trường cách 

mệnh”. Người cho rằng: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho 

chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu 

tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao 

nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng: chín 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr.507. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr.31. 
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phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là 

vì thiếu sự kiểm tra. Nếu tổ chức sự kiểm tra được chu 

đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp 

mười gấp trăm”1. 

Hồ Chí Minh cho rằng, con người nói chung, đặc 

biệt là người phương Đông coi trọng thực tiễn hơn lý 

thuyết, “giàu tình cảm” và “đối với họ một tấm gương 

sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên 

truyền”. Do vậy, Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên 

phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, mọi lúc, 

mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi 

theo. Khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Người càng ra 

sức tự hoàn thiện mình và trong thực tế, Người đã trở 

thành tấm gương sáng ngời về tư tưởng và phong cách, 

tâm hồn và đạo đức “vô cùng cao thượng và phong 

phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ” của người cộng sản 

mẫu mực, một “nhà hoạt động chính trị chuyên 

nghiệp”.  

Người thường nhắc nhở chúng ta: “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 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.637. 
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chước”1. Chính vì vậy, thực hiện dân chủ và kỷ luật - kỷ 

cương cần đặc biệt chú trọng việc đề cao trách nhiệm và 

sự gương mẫu của người đứng đầu. 

“Muốn làm chủ được tốt, phải có năng lực làm chủ. 

Chúng ta học tập chính là để có đủ năng lực làm chủ, có 

đủ năng lực tổ chức cuộc sống mới - trước hết là tổ chức 

nền sản xuất mới. Bởi vậy, ý thức làm chủ không phải 

chỉ tỏ rõ ở tinh thần hăng hái lao động mà còn phải tỏ 

rõ ở tinh thần say mê học tập để không ngừng nâng cao 

năng lực làm chủ của mình”2. Để thực hiện dân chủ, giữ 

vững kỷ luật - kỷ cương, xây dựng khối đoàn kết vững 

chắc, mỗi một chúng ta, cần tự thấy được vai trò và 

trách nhiệm của mình để không ngừng phấn đấu vươn 

lên về mọi mặt trình độ kiến thức, tri thức, năng lực và 

ý thức “làm chủ”, tinh thần trách nhiệm,.v.v.. trong 

“phụng công thủ pháp”. 

2. Xây dựng kỷ cương trong công tác và hoạt động của 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Thông thường kỷ cương gắn liền với pháp luật, bằng 

pháp luật để thực hiện kỷ cương. Trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh kỷ cương không chỉ được thể hiện bằng các quy 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.16. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr.527. 
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phạm pháp luật mà còn được thể hiện bằng các nguyên 

tắc, chuẩn mực đạo đức.  

Dù thuộc hai lĩnh vực khác nhau của hình thái ý thức 

xã hội, nhưng giữa pháp luật và đạo đức trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh có quan hệ mật thiết với nhau. Pháp luật là 

một phương pháp để duy trì những chuẩn mực đạo đức 

đã được xã hội thừa nhận, theo đúng tinh thần luật pháp 

tồn tại vì con người chứ không phải con người tồn tại vì 

luật pháp.  

Tuy nhiên, khi những nguyên tắc, chuẩn mực, định 

hướng giá trị đạo đức chi phối, điều chỉnh hành vi con 

người trong quan hệ với người khác bị vi phạm, sự hỗ trợ 

của pháp luật, kỷ cương là cần thiết để duy trì các chuẩn 

mực đạo đức xã hội. 

Xét trên tinh thần tự nguyện của các cán bộ, hội viên 

Hội Chữ thập đỏ, trong các hoạt động và tổ chức của Hội 

vấn đề kỷ cương đạo đức là vấn đề cần được thiết lập. 

Trên cơ sở nền tảng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, xây 

dựng, cụ thể hóa thành những tiêu chí, chuẩn mực đạo 

đức riêng mang tính đặc thù của người hội viên Hội Chữ 

thập đỏ là việc làm có ý nghĩa. Những tiêu chí, chuẩn mực 

đạo đức được xây dựng phải phù hợp với hoạt động của 

Hội. Đây là phần công việc mà các Chi hội Chữ thập đỏ 

cần nghiên cứu và cụ thể hóa như một tiêu chí cho việc 

tuân thủ kỷ cương của Hội.  

Hoạt động, sinh hoạt trong tổ chức, hội viên của Hội 

cần phải hiểu kỷ luật, kỷ cương là những quy định tạo 
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nên tính thống nhất trong mọi hoạt động, giúp định 

hướng cho các thành viên trong tập thể tập trung vào giải 

quyết những công việc mà Hội chủ trương thực hiện.  

Như vậy, thực hiện kỷ luật và kỷ cương của Hội sẽ 

góp phần tạo ra sự tự giác và thống nhất trong các hoạt 

động của Hội. Đồng thời giúp huy động một cách có hiệu 

quả tiềm năng và sự nhiệt huyết của mọi hội viên đóng 

góp cho hoạt động của Hội.  

Kỷ luật, kỷ cương chính là cơ sở, phương tiện để đảm 

bảo tính dân chủ trong hoạt động của Hội, bảo vệ lợi ích 

của các hội viên, lợi ích đáng được hưởng của các đối 

tượng nhân đạo. 

Đồng thời với việc hình thành nên những phẩm chất, 

chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, hội viên Hội Chữ 

thập đỏ là quá trình đấu tranh chống lại hiện tượng 

“nhũng lạm”, phá vỡ kỷ cương, tiêu chí, mục đích hoạt 

động của Hội trong sử dụng, phân phối kinh phí và vật 

phẩm do các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đóng góp. Tránh 

các trường hợp hỗ trợ cho các đối tượng không thuộc diện 

cần phải hỗ trợ như đã xuất hiện ở một số địa phương 

trong thời gian qua. 

Trong vấn đề “nhũng lạm” đặc biệt cán bộ Hội ở cấp 

trên phải lưu ý, bởi để làm được việc đó chỉ có thể là 

những cán bộ ở cấp trên, những người có quyền lực hoặc 

cán bộ trong các công sở, cơ quan, đoàn thể tiếp nhận 

nguồn lực từ các chương trình nhân đạo, từ thiện.  
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Và như vậy, để đảm bảo kỷ cương trong hoạt động 

của Hội cần phải tìm người tài đức, người thực sự có tâm 

huyết với công tác, hoạt động của Hội. Trong xây dựng và 

phát triển hội viên của Hội cũng phải hướng tới xây dựng 

đội ngũ cán bộ, hội viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, từ đó 

lựa chọn cán bộ lãnh đạo tốt, người có khả năng duy trì, 

xây dựng kỷ cương cho những hoạt động của Hội, cũng 

như hội viên của Hội.  

Đồng thời tiếp tục duy trì và tăng cường mời tham 

gia làm Chủ tịch danh dự cho Hội, Chi hội từ trung ương 

tới địa phương để có được sự giúp đỡ, phối hợp trong 

công tác kiểm tra, giám sát, đi đến ngăn chặn, loại bỏ các 

hành vi, việc làm phá vỡ kỷ cương, hoạt động của Hội.  

Bên cạnh đề cao vai trò của đạo đức, hướng tới xây 

dựng chuẩn mực đạo đức của hội viên Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam, Trung ương Hội cần tiếp tục lấy việc thực hiện 

Luật hoạt động chữ thập đỏ làm cơ sở pháp lý quan trọng 

cho việc thực hiện kỷ cương của Hội. Xem việc phổ biến, 

quán triệt các điều của Luật hoạt động chữ thập đỏ là một 

trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội.  

Nghiêm túc thực hiện Luật không chỉ góp phần nâng 

cao hiệu quả hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn 

mà quan trọng hơn là xây dựng kỷ cương, giáo dục 

truyền thống nhân ái, nhân đạo của dân tộc cho các thế hệ 

hội viên của Hội. Đồng thời cũng làm cho mọi cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu tham gia các 

hoạt động của Hội chữ thập đỏ. 
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Tóm lại, để xây dựng kỷ cương trong hoạt động của 

Hội, cán bộ Hội từ cấp trung ương cho đến các chi hội cần 

nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch hoạt 

động của Hội.  

Cán bộ, hội viên của Hội phải là những thành viên 

tích cực trong cuộc đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, 

tham nhũng và những biểu hiện phá vỡ kỷ luật, kỷ cương 

hoạt động của Hội.  

Mỗi thành viên của Hội thực hiện nghiêm túc, chủ 

động, sáng tạo và đạt kết quả cao các nhiệm vụ công tác 

mà Hội đưa ra cũng chính là thực hiện tốt kỷ luật, kỷ 

cương của Hội. 
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KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO  

TÌNH THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI  

TRONG CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO THEO  

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 

Nhân đạo, trên một nét nghĩa là tình thương yêu đối 

với con người. Người làm nhân đạo là người có đạo đức 

hay chính là con đường để thể hiện đạo đức, thể hiện lòng 

nhân của mình. Những người làm công tác nhân đạo 

trước hết là những người có lòng yêu thương con người, 

biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những con người có hoàn 

cảnh khó khăn. Yêu thương con người cũng là một trong 

những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Làm công tác 

nhân đạo là hành động cụ thể để nói lên phẩm chất cao 

đẹp đó của những hội viên Hội Chữ thập đỏ. 

Tuy nhiên, nếu tình thương chỉ dừng lại ở sự sẻ chia, 

cảm thông với những khó khăn, hay là sự giúp đỡ đơn 

thuần về vật chất đối với những người hoạn nạn, những 

hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng dễ bị tổn thương 
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trong xã hội,… thì không đúng với tình thương trong 

chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Trong chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh, tình thương 

không chỉ dừng lại ở sự cẩm thông, an ủi, vỗ về mà là sự 

thức tỉnh và hoàn thiện con người để con người tự đứng 

lên giải phóng bằng chính sự phát triển và hoàn thiện 

mình, chiến thắng những khó khăn, những cản trở mình 

trong quá trình vươn lên tìm kiếm tự do và hạnh phúc. 

Tình thương người của Hồ Chí Minh thể hiện bằng 

việc thúc đẩy hoàn thiện và phát triển không ngừng của 

con người, đưa con người tiến tới tự giải phóng, tự hoàn 

thiện. Với cách thể hiện tình thương người như vậy thì 

không thể có một phương thức sản xuất hạn chế nào, một 

sự áp bức, một thế lực nào có thể kìm hãm được tự do và 

phát triển của con người. Đó mới là lòng thương người 

thực sự, đi đến giải phóng thực sự cho con người một 

cách triệt để nhất. 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình thương 

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta không 

thể không bàn đến tư tưởng nhân văn, tình thương yêu 

con người, bởi, như Người đã khẳng định: “Nghĩ cho 

cùng, mọi vấn đề… là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời 

và làm người phải là thương nước, thương dân, thương 

nhân loại đau khổ bị áp bức”1. Chính triết lý hành động 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Nhà nước và pháp luật Việt Nam, Sđd, tr.174 
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này đã thôi thúc Hồ Chí Minh tìm kiếm và xác định con 

đường đúng đắn để cứu nước giải phóng dân tộc, giải 

phóng giai cấp và giải phóng con người. Nội dung tình 

thương yêu con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

được thể hiện: 

Một là, tình yêu thương con người trước hết là tình 

thương với đại đa số nhân dân, những người lao động 

bình thường trong xã hội, những người nghèo khổ, bị 

áp bức, bóc lột.  

Người có một cách hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin hết 

sức độc đáo, rất Việt Nam, Bác nói: “Hiểu chủ nghĩa 

Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”1. 

Người dành hết thảy tình thương cho đồng bào, đồng 

chí,... không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, trẻ 

hay già, trai hay gái, các cụ phụ lão hay thiếu niên, nhi 

đồng,...  hễ là người Việt Nam yêu nước, đều có chỗ 

trong tấm lòng nhân ái của Bác. Tình thương là động 

lực của cuộc sống, đoàn kết là sức mạnh của cộng đồng, 

dân tộc. Đấy là chân lý cao đẹp nhất trong cuộc đời Hồ 

Chí Minh.  

Cho tới lúc vĩnh biệt chúng ta, để về với thế giới 

“người hiền”, Bác “để lại muôn vàn tình thân yêu cho 

toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr.668. 
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thanh thiếu niên, nhi đồng”. Không chỉ vậy, tình 

thương yêu con người ở Hồ Chí Minh thực sự là vô bờ 

bến, Người lo cho tất cả những kiếp người bị đọa đày 

trên thế giới này, vì với Người: Công nông thế giới đều 

là anh em. 

Hai là, thương yêu con người là tôn trọng và tin vào 

con người. Với mình thì chặt chẽ, nghiêm khắc; với 

người thì khoan dung, độ lượng, rộng rãi, nâng con 

người lên, kể cả với những người lầm đường, lạc lối, 

mắc sai lầm, khuyết điểm.  

Người thấu hiểu, coi trọng tâm tư, ước vọng, nhu 

cầu của con người. Vì vậy, Người đã dành cả đời mình 

để thực hành “một ham muốn tột bậc”, một mong ước, 

một khát khao cháy bỏng: làm cho nước nhà được hoàn 

toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta 

ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Mục 

tiêu của cách mạng là tất cả vì con người.  

Đối với những người lầm đường, lạc lối, nạn nhân 

của chế độ cũ: trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu,... 

Người nói: “Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón 

dài. Nhưng ngắn dài đều hợp lại nơi bàn tay. Trong 

mấy triệu người cũng có người thế này, người thế 

khác… Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận 

rằng, đã là con Lạc cháu Hồng, thì ai cũng có ít hay 

nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm 
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đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ”1. Người 

đặt ra nhiệm vụ cho nhà nước phải vừa giáo dục, vừa 

dùng luật để cải tạo, giúp đỡ họ hoàn lương, trở thành 

những người hữu ích trong xã hội mới.  

Trước sự hy sinh của chiến sĩ ta và tử nạn của binh 

sĩ Pháp, Người nói: “Tôi nghiêng mình trước anh hồn 

những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam, đã vì Tổ quốc mà 

hy sinh tính mệnh. Tôi cũng ngậm ngùi thương xót cho 

những người Pháp đã tử vong. Than ôi, trước lòng bác 

ái, thì máu Pháp hay máu Việt cũng đều là máu, người 

Pháp hay người Việt cũng đều là người”2. Có rất nhiều 

yếu tố, nhưng chắc chắn một điều, chính tình thương, 

lòng bác ái, khoan dung, độ lượng, cao thượng đã khiến 

Hồ Chí Minh tuyệt nhiên không có kẻ thù. 

Ba là, yêu thương con người là phải biết và dám dấn 

thân để đấu tranh giải phóng con người. Trong đời 

sống, do địa vị xã hội, lợi ích giai cấp và xu hướng cá 

nhân, mỗi người thường theo đuổi những giá trị khác 

nhau. Cái mà ta cho là tốt đẹp, là lý tưởng chưa hẳn đã 

là tốt đẹp và lý tưởng đối với người khác.  

Tuy nhiên, bên cạnh cái riêng, cái giai cấp, vẫn tồn 

tại cái chung, cái nhân loại mà ở thời nào, dân tộc nào 

cũng đều thừa nhận. Hồ Chí Minh từng viết: “Tuy 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.280. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.511. 
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phong tục mỗi dân mỗi khác, nhưng có một điều thì 

dân nào cũng giống nhau: Ấy là dân nào cũng ưa sự 

lành và ghét sự dữ”1.  

Như vậy, lành - dữ, thiện - ác, chính - tà, tự do - độc 

lập, nhân ái - hòa bình, dân chủ - bình đẳng,... là những 

phạm trù chung, có giá trị toàn nhân loại, không ai có 

thể phủ nhận được.  

Điểm nổi bật của tư duy Hồ Chí Minh là luôn luôn 

xuất phát từ cái chung, cái nhân loại, từ những chân lý 

phổ biến, “những lẽ phải không ai chối cãi được”. 

Người tổng kết: “Trên quả đất, có hàng muôn triệu 

người. Song số người ấy có thể chia làm hai hạng: người 

THIỆN và người ÁC.  

Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc. Song 

những công việc ấy có thể chia làm 2 thứ: việc CHÍNH 

và việc TÀ. Làm việc CHÍNH, là người THIỆN. Làm 

việc TÀ, là người ÁC”2. Và đã là người thiện, người có 

lòng nhân, có tình thương yêu con người thì phải biết 

và dám dấn thân để đấu tranh giải phóng con người. 

2. Không ngừng phát huy tình thương yêu con người 

trong công tác nhân đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh  

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.379. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.129. 
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Thông thường, tình thương thể hiện ngay trong mối 

quan hệ bạn bè, đồng chí, và mọi người trong sinh hoạt 

thường ngày nhưng tình thương yêu con người còn là 

một tình cảm rộng lớn, ngoài những người gần gũi với 

mình còn là tình thương dành cho những người cùng khổ, 

những người lao động bị áp bức bóc lột, những đối tượng 

dễ bị tổn thương trong xã hội.  

Người làm công tác nhân đạo, là người có tình cảm 

rộng lớn, là người có tình thương yêu con người, người 

luôn chặt chẽ, nghiêm khắc với mình nhưng lại độ lượng 

với người khác, tôn trọng người khác, đặc biệt những 

người lao động nghèo khổ, những người bị áp bức, bóc 

lột, có hoàn cảnh khó khăn.  

Từ tình thương đó, trong hoạt động của mình, hội 

viên Hội Chữ thập đỏ còn được thể hiện cả đối với những 

người có sai lầm khuyết điểm nhưng đã nhận rõ khuyết 

điểm, sai lầm và cố gắng sửa chữa, những người lầm 

đường lạc lối đã hối cải, nhưng đang gặp khó khăn khi tái 

hòa nhập với cộng đồng, xã hội. 

Lòng thương yêu con người không nên chỉ dừng lại ở 

sự cảm thông, sự an ủi vỗ về mà quan trọng hơn là khơi 

lên lòng quyết tâm hành động để vượt qua những hoàn 

cảnh khó khăn, những sự áp bức.  

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ thể hiện tình 

thương yêu con người đối với những người có hoàn cảnh 

khó khăn, những người dễ bị tổn thương phải hướng đến 
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giúp cho mỗi người tự phấn đấu vươn lên để cuộc sống 

ngày càng tiến bộ, tốt đẹp hơn. Lòng thương yêu đó được 

thể hiện trong sự quan tâm, thấu cảm và thấu hiểu về 

điều kiện kinh tế, tinh thần của mỗi hoàn cảnh để có thể 

vạch ra phương hướng, cách làm cụ thể nhằm giúp những 

hoàn cảnh khó khăn tự mình vươn lên trong cuộc sống từ 

sự hỗ trợ ban đầu của Hội. 

Trong hoạt động của Hội, các hội viên của Hội thể 

hiện tình thương yêu con người phải được xây dựng 

thành kế hoạch tổng thể để chăm lo cho được nhiều hoàn 

hoàn cảnh khó khăn, nhiều đối tượng cần sự hỗ trợ nhân 

đạo nhưng cũng cần phải chăm lo một cách chi tiết, cụ thể 

cho từng đối tượng.  

Tình thương được thể hiện cụ thể trong hành động từ 

việc lớn đến việc nhỏ phù hợp với hoàn cảnh của người 

được trợ giúp. Sát sao với từng hoàn cảnh để có thể chăm 

lo được, giúp đỡ, hỗ trợ được cho họ trong quá trình vươn 

lên ổn định cuộc sống từ nơi ăn, chốn ở, việc làm để an cư, 

cách làm để phát triển. 

Đối với đồng sự, những người cùng làm công tác 

nhân đạo cũng phải thể hiện tấm lòng, tình thương yêu, 

trương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong công 

việc, trong cuộc sống góp phần xây dựng xã hội ngày 

càng tốt đẹp hơn. Tình thương đó thể hiện trong việc luôn 

thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình. 

Phê bình trên tinh thần thẳng thắn và chân thật nhằm làm 

cho hoạt động được tốt hơn, cá nhân được phê bình hoàn 
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thiện hơn về nhân cách, đạo đức, phương pháp làm việc, 

đem lại hiệu quả công việc cao. Đối với những hành vi sai 

trái thì nghiêm khắc phê bình, xử lý theo đúng kỷ cương, 

kỷ luật, Luật, nhưng cũng tạo cơ hội để đồng chí mình 

sửa chữa, khắc phục và vươn lên.  

Trong khi đấu tranh phê bình phải cụ thể, rõ người, 

rõ việc không nói chung chung đánh đồng tất cả mọi 

người như nhau, hoặc mập mờ ai hiểu thế nào cũng được. 

Cốt lõi của phê bình, đấu tranh phải nhằm tạo ra sự đoàn 

kết sâu sắc, tình thương yêu được phải được đơm hoa kết 

trái, công việc của Hội được phát triển. 

Các hội viên của Hội hướng tới sống với nhau có tình 

có nghĩa, đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện 

công việc, hoàn thành các chương trình, kế hoạch hành 

động mà Hội, Chi hội đã xây dựng. Người làm công tác 

nhân đạo đem tấm lòng của mình, tình thương yêu con 

người của mình thương yêu tất cả mọi người, đặc biệt 

những con người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn 

thương trong xã hội thì không có lẽ gì mà giữa các hội 

viên với nhau lại không có tình thương yêu, không có sự 

sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ. 

Trong tư tưởng cũng như trong hành vi đạo đức của 

Hồ Chí Minh, tình yêu thương con người là không biên 

giới. Kế thừa những giá trị nhân đạo sâu sắc, tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, trong hoạt động chung của Hội, 

cũng như hoạt động của từng hội viên trước hết và trọng 

tâm là chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, chăm lo 
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cho những con người của dân tộc mình, đất nước mình 

nhưng không quên rằng trên hành tinh này còn có nhiều 

con người vẫn bị đọa đày đau khổ, vẫn có những số phận 

với những nghịch cảnh chớ trêu, đặc biệt là phụ nữ và trẻ 

em, cũng như những điều kiện thiên nhiên ngày càng 

khắc nghiệt đẩy cuộc sống của con người trên khắp các 

quốc gia vào những cảnh huống khó khăn cần sự giúp đỡ, 

hỗ trợ.  

Phối hợp hoạt động, chủ động xây dựng các chương 

trình, kế hoạch hoạt động nhằm ứng phó với những khó 

khăn, thảm họa thiên tai, dịch bệnh trên thế giới cần được 

xem là một nhiệm vụ để xây dựng các kế hoạch tích trữ, 

dự phòng cần thiết và ứng cứu kịp thời cho nhân dân gặp 

phải thiên tai, dịch bệnh ở khắp các quốc gia trên thế giới. 

Tóm lại, yêu thương con người là một trong bốn 

chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 4 chuẩn mực ấy 

(Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; 

cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế 

trong sáng) không chuẩn mực nào có thể xem nhẹ. 

Không chỉ là con dân đất Việt, mà còn là những người 

tiên phong xuất sắc có đạo đức, giàu lòng nhân văn, 

nhân ái khi đi làm công tác nhân đạo, những cán bộ, hội 

viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần hoàn thiện cả 4 

chuẩn mực đạo đức này, vì đây là tiêu chí để đánh giá 

con người mới, con người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí 

Minh và cũng là thứ đã có sẵn trong mỗi con người có 

tấm lòng nhân đạo. 
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Cụ thể tình thương yêu con người được thể hiện ở 

mỗi cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là:  

Tận tụy với công việc, không ngừng đẩy mạnh, mở 

rộng địa bàn cũng như nội dung, kế hoạch hoạt động 

nhân đạo.  

Thương yêu, tin tưởng, tôn trọng nắm rõ hoàn cảnh 

của các địa chỉ nhân đạo để có phương hướng, hành 

động cụ thể hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, hoạn nạn.  

Đoàn kết, tương trợ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau 

giữa các hội viên để cùng hoàn thành tốt công việc, 

cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thường 

nhật của chính những hội viên.  

Và tình thương yêu cũng được thể hiện trong việc 

tôn trọng các thành viên trong gia đình, tận tụy quên 

mình vì người khác nhưng phải đảm bảo đời sống gia 

đình hạnh phúc, kinh tế phát triển, con cái được học 

hành, thành đạt.  

Chỉ có như vậy tình thương yêu trong mỗi cán bộ, 

hội viên của Hội mới được trọn vẹn. 
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XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM  

CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO 

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

 

 

Người có trách nhiệm là người biết điều phải làm, 

việc phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Ai cũng 

có trách nhiệm bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định 

trong các mối quan hệ xã hội, như gia đình, dòng họ, địa 

phương, tập thể, tổ chức chính trị - xã hội, công dân của 

một nước, thành viên của cộng đồng dân tộc và rộng nhất 

là của nhân loại,... Trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm 

được hình thành trên cơ sở những quy định của luật 

pháp, quy chế, thỏa thuận của tập thể, tổ chức, địa 

phương,... Trách nhiệm còn được hình thành do dư luận 

xã hội và bị chi phối bởi dư luận xã hội. 

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ cần nhận thức rõ về 

vị trí, vai trò của mình đối với xã hội, cụ thể là đối với 

nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho, nhiệm vụ đối 
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với những đối tượng của công tác nhân đạo để từ đó xác 

định rõ trách nhiệm của mình. 

Hồ Chí Minh là người thể hiện rõ nhất tinh thần trách 

nhiệm, Người luôn tự đặt ra trách nhiệm của mình đối với 

đời sống nhân dân, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trách 

nhiệm của Hồ Chí Minh xuất phát từ lòng thương yêu con 

người, trân trọng các giá trị làm người, đặc biệt của những 

con người đang phải chịu đọa đày đau khổ, đang bị mất 

tự do, bị áp bức. Trách nhiệm Hồ Chí Minh thể hiện còn 

ở, người luôn tuân theo những nhiệm vụ mà Người cho 

rằng đó là việc đúng, việc phải làm vì nhân dân, vì dân 

tộc. 

Nghĩa trách nhiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh vượt 

qua giới hạn của nội dung khái niệm “trách nhiệm” về 

mặt câu chữ. Chiều sâu trách nhiệm của Hồ Chí Minh 

không phải là với việc được giao mà là với việc đúng phải 

làm, nên làm. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về trách 

nhiệm trước hết phải hiểu trách nhiệm theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh.  

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm 

Để có thể dấn thân đấu tranh cho sự nghiệp giải 

phóng con người thì mỗi một chúng ta cần nhận thức và 

thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Mỗi người đều có 

một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội, như 

gia đình, dòng họ, địa phương, tập thể, tổ chức chính trị 

- xã hội, công dân của một nước, thành viên của cộng 
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đồng dân tộc và rộng nhất là của nhân loại,... Trách 

nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận 

lấy về mình. Trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm 

được hình thành trên cơ sở những quy định của luật 

pháp, quy chế, thỏa thuận của tập thể, tổ chức, địa 

phương,... Trách nhiệm còn được hình thành do dư 

luận xã hội và bị chi phối bởi dư luận xã hội. 

Trong tư tưỏng đạo đức Hồ Chí Minh, Người đã 

nêu lên hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về 

những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam 

trong thời đại mới. Người đề cập đến đạo đức công dân 

và đạo đức cách mạng, chuẩn mực đạo đức chung của 

mọi người và chuẩn mực đạo đức riêng của cán bộ, 

ngành nghề, lứa tuổi, cấp bậc, chức vụ,... Trong nội 

dung đạo đức công dân và đạo đức cách mạng, có vấn 

đề về tinh thần trách nhiệm. 

Cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân đều phải 

có bổn phận đối với đất nước. Trong xã hội ta, nước là 

nước của dân; dân là chủ và dân làm chủ, dân có trách 

nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nước độc lập thì ai 

cũng được tự do; nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô 

lệ. Trong chế độ mới, cán bộ, công chức là người phụ 

trách trước đồng bào; thực hiện bổn phận trung thành 

với Tổ quốc, với nhân dân, tổ chức, lôi cuốn nhân dân. 
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Cán bộ, đảng viên phải là những ngưòi đi trước để 

nhân dân noi theo. 

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo 

tư tưỏng Hồ Chí Minh tựu trung lại là “hết lòng hết sức 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Theo Hồ Chí 

Minh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, 

công chức thể hiện: 

Một là, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm là khi được Đảng, 

Chính phủ hoặc cấp trên giao cho việc gì, bất kỳ to hay 

nhỏ, khó hay dễ, cũng phải đưa cả “tinh thần và lực 

lượng” ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó 

khăn, gian khổ làm cho thành công. Trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, “dám 

nghĩ dám làm”, chủ động sáng tạo để có kết quả cao 

nhất. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn 

trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, 

lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Làm 

việc cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh 

trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, .v.v... là không có tinh 

thần trách nhiệm. 

Hai là, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên 

mọi cương vị công tác. 
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Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong 

mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nghề nào cũng vinh 

quang và việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không 

chủ quan, đại khái.  

Trong các bài nói, bài viết của mình, Người nêu rất 

cụ thể về trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi 

nghề. Thí dụ, người nấu bếp luôn luôn lo làm cho cơm 

lành, canh ngọt, bát đũa sạch sẽ. Không phí phạm của 

công. Tìm cách tăng gia, trồng rau, nuôi gà. Khi anh em 

ốm yếu, thì có bát canh, bát cháo. Khi bộ đội đang mải 

đánh giặc, thì tìm cách đưa cơm đến nơi cho anh em ăn. 

Khi tiếp tế khó khăn thì tìm mọi cách vượt qua, không 

để anh em thiếu thốn.  

Như thế là có tinh thần trách nhiệm hoàn thành 

nhiệm vụ được phân công. Người cán bộ quân sự, thì 

luôn luôn học hỏi chính trị và kỹ thuật, chiến thuật. 

Luôn luôn săn sóc đến tinh thần và vật chất của đội 

viên. Đoàn kết nội bộ. Giúp đỡ nhân dân. Kiên quyết 

chấp hành mệnh lệnh trên giao xuống. Khi đánh giặc thì 

làm cho toàn đội thấm thía tinh thần quyết chiến, quyết 

thắng. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết 

đúng. Như thế là có tinh thần trách nhiệm. 

Ba là, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần 

chúng. 
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Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải 

nghiên cứu, hiểu rõ, thấm nhuần chính sách ấy. Theo 

chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, nắm chắc hoàn 

cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi 

đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, 

tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người 

hiểu rõ và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ 

như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách 

ấy. Như thế là làm trọn nhiệm vụ. 

Để thực hiện chính sách, làm tròn nhiệm vụ, cán bộ 

chẳng những phải chịu khó giải thích, tuyên truyền, cổ 

động, mà còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý 

kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo 

quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình. 

“Tóm lại, phải đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có 

tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, 

đối với nhân dân”1. Theo Hồ Chí Minh, tách rời chính 

sách và nhiệm vụ ra một đường và đường lối quần 

chúng ra một đường cũng là sai lầm. 

Bốn, trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan 

liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi. 

Theo Hồ Chí Minh: “Quan liêu là người cán bộ phụ 

trách nhưng xa rời thực tế, xa rời quần chúng. Đối với 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Sđd, tập 7, tr.249. 



 Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác nhân đạo 

                     

185 

 

công việc thì không điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng. Chỉ 

đạo thì đại khái, chung chung. Không lắng nghe ý kiến 

của quần chúng, tác phong không dân chủ. Sợ phê bình 

và tự phê bình. Không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo 

tập thể, phân công phụ trách...”1. Người chỉ rõ nguyên 

nhân của bệnh quan liêu từ đâu mà ra. Đó là do: Xa 

nhân dân, Sợ nhân dân, Không tin cậy nhân dân, Không 

hiểu biết nhân dân, Không yêu thương nhân dân. 

Bệnh quan liêu là nguy cơ của Đảng cầm quyền, là 

nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác. Quan liêu dẫn 

tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp tấp, khi gặp khó khăn thì 

dễ dao động, ngả nghiêng,... 

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, bệnh quan 

liêu dẫn tới chỉ biết dùng mệnh lệnh, không biết giải 

thích, tuyên truyền, “không sát công việc thực tế, không 

theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần 

chúng”. Trong công việc thì “Chỉ biết khai hội, viết chỉ 

thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, 

đến chốn”2; chậm chạp, làm cho qua chuyện. Chỉ biết lo 

cho mình, không quan tâm đến nhân dân, đến đồng chí. 

Trước mặt dân chúng thì lên mặt “quan cách mạng”. 

Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì theo lối 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.141. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Sđd, tập 7, tr.249. 
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“quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, còn 

thực tế thì “chỉ biết ăn sang, diện cho kẻng,...”  

Theo Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu mệnh lệnh chỉ 

đưa đến một kết quả là hỏng việc: “thành thử có mắt 

mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế 

độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. 

Kết quả là những người xấu, những cán bộ kém tha hồ 

tham ô, lãng phí”1. 

Bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí có quan hệ mật 

thiết với nhau, chúng luôn đi cùng nhau. Bệnh quan 

liêu gieo hạt, vun trồng cho tham ô, lãng phí nảy nở vì 

“ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó có nạn tham ô, lãng 

phí”2, “bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che chở cho 

nạn tham ô, lãng phí”3.  

Quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của 

Chính phủ, là “kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không 

mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức 

của ta, để làm hỏng công việc của ta”4, là “bạn đồng 

minh của thực dân và phong kiến. Vì nó làm chậm chễ 

công cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó làm 

hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.357. 
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 14, tr.141. 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.355. 
4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.357. 
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ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta”1. Vì vậy, 

chúng ta phải mau chóng chữa bệnh nguy hiểm ấy.  

Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính 

trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Đảng hiện nay”, sau 5 năm triển khai và 

thực hiện rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta đã có những chuyển biến căn bản tích cực. Ý 

thức chấp hành kỷ luật, phát huy dân chủ cao độ, niềm 

tin của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ ngày càng 

được củng cố. Những vụ án kinh tế lớn, những cán bộ 

dù ở cấp nào, khi vi phạm pháp luật đều bị xử lý một 

cách khách quan và nghiêm khắc, bảo đảm tính kỷ luật 

nghiêm minh, phù hợp vói ý Đảng, lòng dân, không bao 

che, lấp liếm đúng như tinh thần trong bài phát biểu 

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc cử tri 

Hà Nội vào ngày 6.12.2014. Tổng Bí thư nêu rõ Đảng, 

Nhà nước kiên quyết tiên phong, chống tham nhũng và 

lãng phí. Việc phòng, chống tham nhũng được tiến 

hành ở tất cả các cấp và không có vùng cấm. Tuy nhiên, 

phải có cách làm phù hợp và quan trọng nhất là hiệu 

quả. Kết quả chưa được như mong muốn vì tham 

__________ 

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.357-358. 
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nhũng là vấn đề rất phức tạp, đòi hỏi phải làm từng 

bước, xử lý theo đúng pháp luật, nghiêm minh. Đây là 

công việc lâu dài. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, dân chủ, kỷ 

cương, tình thương, trách nhiệm không được thể hiện 

thành một tác phẩm hoàn chỉnh mà được thể hiện trong 

toàn bộ trước tác cũng như trong mọi hành động, việc 

làm và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Đoàn 

kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có mối 

quan hệ biện chứng với nhau và tạo thành một chỉnh 

thể thống nhất. Đoàn kết vừa là mục tiêu vừa là nhiệm 

vụ của cách mạng. Nhưng muốn có đoàn kết thực sự thì 

trước hết cần thực hành dân chủ thực sự, rộng rãi. 

Muốn không là dân chủ vô nguyên tắc, càng không là 

dân chủ vô chính phủ, “dân chủ quá trớn” thì dân chủ 

phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương. Kỷ cương muốn 

tránh được sự hà khắc thì phải xây dựng trên nền tảng 

của tình thương, lòng bác ái và tinh thần trách nhiệm 

cao.  

Xây dựng đoàn kết, thực hành dân chủ, xây dựng 

kỷ cương, khơi dậy tình thương là để mỗi cá nhân, mỗi 

tổ chức thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Trên cơ sở 

cán bộ, đảng viên và công dân thực hiện tốt trách nhiệm 

của mình, xã hội sẽ được xây dựng theo hướng đoàn 

kết, dân chủ, nhân văn và giàu mạnh. Như vậy, đoàn 
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kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, vừa 

là tiền đề, vừa là kết quả hòa lẫn vào nhau, tương hỗ 

nhau tạo nên chuỗi những mắt xích quan trọng có tính 

hệ thống, gắn kết nhằm đảm bảo cho thành công và 

thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung 

và cho tôn chỉ, mục đích của các tổ chức chính trị - xã 

hội nói riêng. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là 

Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, thể 

hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của 

cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ 

nghĩa xã hội.  

Tinh thần của Đại hội đã và đang tỏa lan, tạo hiệu 

ứng mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Đoàn kết, mở rộng 

dân chủ, chỉnh đốn kỷ cương, nêu cao tình thương, xây 

dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trách nhiệm, thiết lập một 

hệ thống pháp luật đầy đủ để xã hội vận hành đúng 

quy luật,... là mong mỏi của mỗi người con đất Việt, 

cũng là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước. Đây 

chính là biểu hiện về sự trung thành với tư tưởng Hồ 

Chí Minh của Đảng ta, đồng thời là sự khẳng định giá 

trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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2. Trách nhiệm của người làm công tác nhân đạo 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Xét quan niệm về trách nhiệm như đã nêu, bản thân 

mỗi cán bộ, hội viên của Hội phải ý thức được về mình, 

nhận thức rõ mình là chủ thể của những hoạt động, hành 

động nhân đạo. Ý thức về mình một cách rõ ràng để luôn 

luôn giữ cho cá nhân trong sáng, có bản lĩnh, có tinh thần 

nhân đạo mạnh mẽ.  

Cán bộ, hội viện Hội Chữ thập đỏ trong mọi hành 

động, chương trình nhân đạo luôn luôn thể hiện tinh thần 

trách nhiệm, giữ mình, giữ hình ảnh cho Hội và nhân lên 

những hành động, hình ảnh tốt đẹp về những việc làm 

nhân đạo của Hội trong nhận thức của nhân dân.  

Đồng thời với trách nhiệm giữ mình là ý thức về sự 

tồn tại, trách nhiệm của các cá nhân khác trong công tác 

nhân đạo, thực hiện những việc làm nhân đạo đối với 

cuộc sống cộng đồng của dân tộc cũng như của thế giới 

Trách nhiệm của người làm công tác nhân đạo không 

chỉ là làm cho những hoàn cảnh khó khăn, những người 

dễ bị tổn thương,… vươn lên trong cuộc sống mà còn là 

trách nhiệm làm cho phong trào ngày càng lan tỏa, làm 

cho hội viên của Hội ngày càng đông đảo, sự đóng góp 

của các nhà hảo tâm, các tổ chức, tập thể cho hoạt động 

nhân đạo ngày càng lớn. Trong quá trình hoạt động, 

người làm công tác nhân đạo không ngừng rèn luyện, tu 
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dưỡng bản thân, đồng thời truyền cái đức nhân sang 

người khác. Chỉ có làm được như vậy mới có thể được 

xem là người có trách nhiệm. 

Trên cơ sở ý thức về mình, trách nhiệm của mình 

trong công tác nhân đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm 

của cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được 

quán triệt trên một số nội dung sau:  

Thứ nhất, tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo thực 

hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động nhân đạo của 

Hội cấp trên giao, nhiệm vụ kế hoạch nhân đạo do Chi hội 

xây dựng. Với mỗi cá nhân Hội viên, khi được giao nhiệm 

vụ, cũng như khi chủ động lựa chọn các chương trình, hành 

động nhân đạo không nề hà công việc, bất kỳ việc to hay 

việc nhỏ, việc khó hay việc dễ, đối tượng nhân đạo mình 

thích hay không thích cũng phải nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, thời gian, công sức làm cho đạt được mục tiêu đề ra.  

Đồng thời khi thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, 

hội viên phải "có gan phụ trách", dám nghĩ dám làm, chủ 

động sáng tạo để có kết quả cao nhất. Phải làm tròn trách 

nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương 

tri; làm hết những gì có thể ở mức độ cao nhất theo tâm 

nguyện của mình. Không làm việc thiếu trách nhiệm, cẩu 

thả, làm cho có thành tích, dễ làm khó bỏ, được chăng hay 

chớ, điểm danh ghi tên, đánh bóng tên tuổi cá nhân trong 

các hoạt động nhân đạo. 
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Thứ hai, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình ở 

mọi cương vị, chức trách được giao, vị trí của mình trong 

kế hoạch, nhiệm vụ hay chương trình nhân đạo.  

Dù là cán bộ Hội ở cấp trên hay là hội viên Chi hội ở 

cấp phường, xã trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao 

tinh thần trách nhiệm. Trong từng công việc, từng tình 

huống cụ thể, từng con người với vị trí, cương vị công tác cụ 

thể, có những yêu cầu và mục tiêu hành động khác nhau. 

Nhưng dù là ở vị trí nào, đối với người làm công tác nhân 

đạo, sự vươn lên, phát triển cả về vật chất và tinh thần của 

những đối tượng nhân đạo mới là mới là điều để đánh giá.  

Chính vì vậy, dù ở vị trí trực tiếp hay gián tiếp, là 

người lãnh đạo hay là người thực hiện kết quả đó là của 

chung, vinh quang đó là của chung và ai cũng phải cố 

gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái khi thực hiện 

các khâu của chương trình, kế hoạch nhân đạo. 

Thứ ba, là hội viên có trách nhiệm thì phải nắm vững 

các chủ trương, kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Hội.  

Trên cơ sở đó để lắng nghe ý kiến đóng góp của quần 

chúng nhân dân, trực tiếp và quan trọng là ý kiến của 

những đối tượng nhân đạo để góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện 

nâng cao hiệu quả của các chính sách, kế hoạch, chương 

trình hành động nhân đạo.  

Đồng thời trên cơ sở góp ý của quần chúng nhân dân, 

của những người được hỗ trợ, giúp đỡ mà vận dụng chủ 
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trương, chính sách của Hội cấp trên cho phù hợp, hiệu 

quả thiết thực với địa phương mình, phù hợp với năng 

lực, sở trường của Chi hội mình. Mỗi hội viên của Hội đều 

làm việc theo tinh thần như vậy tức là đã có trách nhiệm 

với hoạt động của mình, hoạt động của Hội.  

Thứ tư, là người cán bộ, hội viên có tinh thần trách 

nhiệm là người luôn đấu tranh chống lại căn bệnh quan 

liêu, mệnh lệnh, tham ô, tham nhũng, chủ quan, hấp 

tấp,... trong các hoạt động nhân đạo.  

Người có trách nhiệm cũng là người không xa rời 

thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu, 

chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội. Phải nhận 

thức rõ rằng quan liêu dẫn tới chủ quan, mệnh lệnh, hấp 

tấp, khi gặp khó khăn thì dễ dao động, ngả nghiêng. 

Quan liêu, mệnh lệnh chỉ đưa đến một kết quả là hỏng 

việc, lãng phí tài sản, công sức của những người có tấm 

lòng hảo tâm, làm mất đi uy tín của tổ chức Hội, mất đi 

niềm tin mà các tổ chức đã dành cho, phá vỡ khối đoàn 

kết thống nhất của tổ chức. 

Tóm lại, trách nhiệm là việc cán bộ, hội viên của Hội 

làm cho quần chúng nhân dân, những người có hoàn cảnh 

khó khăn, những người dễ bị tổn thương, cũng như Đảng, 

Nhà nước nhận thấy rõ những hoạt động tốt đẹp của Hội 

và ủng hộ giúp đỡ để các phong trào cũng như tổ chức 

Hội ngày càng phát triển. 
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THAY LỜI KẾT LUẬN 
 
 

Cuốn sách nhỏ không hy vọng đã trình bày khoa học 

và sâu sắc tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh. Cũng không 

kỳ vọng đã chỉ ra được hết những điều cần học, nên học 

và làm theo từ tư tưởng nhân đạo hết sức sâu sắc của Hồ 

Chí Minh. Những nội dung về tư tưởng nhân đạo Hồ Chí 

Minh được trình bày ở mức độ cơ bản nhất để mỗi cán bộ, 

hội viên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có thể tiếp cận, 

đọc hiểu. Các nội dung vận dụng học tập và làm theo tư 

tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh trên tinh thần: Đoàn kết, 

Dân chủ, Kỷ cương, Tình thương, Trách nhiệm, cũng mới chỉ 

nêu ra ở mức độ chung nhất mà không đi sâu, cụ thể vào 

từng chương trình, nội dung hoạt động của Hội. 

Ban Chỉ đạo biên soạn cũng như Tập thể tác giả mong 

muốn từ những cảm nhận, hay những chỉ dẫn mà cuốn 
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sách cung cấp, mỗi cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam biến thành việc làm cụ thể, hành động thiết thực 

trong công tác nhân đạo, đem đến những thành công mới 

cho các chương trình nhân đạo. 

Cuốn sách nhỏ mong muốn đem đến cho hội viên, 

cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam một điều gì đó, một chỉ 

dẫn quý báu nào đó trong tư tưởng nhân đạo, hành động 

nhân đạo Hồ Chí Minh. Kỳ vọng điều mà như nhà bác 

học Lê Quý Đôn cho rằng: “lời nói của những bậc hiền 

triết đời trước nếu mình lãnh hội, học được một câu thì 

thành tựu được tài năng vô hạn, nếu đem dùng vào một 

ấp thì đã làm được khá nhiều công hiệu”.  

Học Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, hội viên hãy chọn lấy 

một điều mà mình cho là đúng, một việc mà mình cho là 

nên làm vì hạnh phúc, phát triển của đối tượng nhân đạo 

trên địa bàn mình phụ trách. Điều đó hẳn có “nhiều công 

hiệu” đối với việc khẳng định vai trò, vị trí, khẳng định sự 

lớn mạnh của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam./. 
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