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 . Đặt vấn đề 

Cán bộ và công tác cán bộ là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự 

thành bại của cách mạng. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, trong các 

phong trào cách mạng, đội ngũ cán bộ luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Chỉ có 

đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ thì 

việc xác định đường lối, chính sách mới đúng đắn, phù hợp với quy luật khách 

quan, đồng thời việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách mới trở 

thành hiện thực và cách mạng mới giành được thắng lợi. Chính đội ngũ cán bộ, 

nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý là những người trực tiếp xây dựng đường lối, 

chính sách và là người lãnh đạo tổ chức thực hiện, biến đường lối, chính sách 

thành hiện thực.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kho tàng lý luận vô giá. Việc vận dụng quan 

điểm, tư tưởng của Người về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý luôn là yêu cầu bức thiết của công tác xây dựng Đảng hiện nay, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

cấp của tỉnh, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai 

đoạn cách mạng mới. 

2. Quan điểm  tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ 

Trong quá trình hoạt động cách mạng, kể từ ngày thành lập tổ chức đầu 

tiên - Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (21/6/1925), thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ và công 



170 

 

tác cán bộ là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của cách mạng. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng sự thành công hay thất bại của cách 

mạng, yếu tố hàng đầu là cán bộ. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi 

công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tư 

tưởng về cán bộ và công tác cán bộ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ 

thống tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng vai trò của 

đội ngũ cán bộ, luôn đặt công tác cán bộ lên vị trí hàng đầu trong các công tác 

của Đảng và Nhà nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có 

giá trị lý luận và thực tiễn to lớn bởi kết tinh giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

đặc biệt là sự đúc kết từ chính quá trình phát hiện, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán 

bộ trong cách mạng Việt Nam của Người. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Cán bộ là những người đem chính sách 

của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu r  và thi hành. Đồng thời 

đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu r , để đặt 

chính sách cho đúng”. Như vậy, cán bộ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân 

dân, là người truyền đạt và tổ chức nhân dân thực thi chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời nắm bắt và phản hồi thông tin để 

Đảng và Nhà nước có căn cứ hoạch định, điều chỉnh chủ trương, đường lối, chính 

sách. Vai trò của đội ngũ cán bộ là vô cùng quan trọng trong toàn bộ sự vận hành 

của một xã hội. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “cán bộ là cái gốc của 

mọi công việc”, và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Để làm tốt 

vai trò cầu nối này, có hai yêu cầu đối với cán bộ là thông hiểu đường lối, chính 

sách của Đảng, Nhà nước và biết lắng nghe ý kiến của dân. Đó cũng là hai tố chất 

không thể thiếu và cán bộ cần phải rèn luyện mới có. Ở góc độ nào đó, tại thời 

điểm lịch sử lúc bấy giờ, có thể hiểu đây chính là những yêu cầu thiết yếu mà 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra đối với đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, 

quản lý nói riêng. 

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, để chuẩn bị đội ngũ 

cán bộ cho cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức coi trọng 
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công tác đào tạo rèn luyện cán bộ. Người đã tuyển chọn những thanh niên ưu tú 

trong các phong trào yêu nước thời kỳ đó để đưa ra nước ngoài đào tạo, học tập. 

Số thanh niên ưu tú này sau khi trở về nước đã tham gia lãnh đạo phong trào cách 

mạng Việt Nam và trở thành những cán bộ lãnh đạo ưu tú của Đảng. Quan điểm 

của Chủ tịch Hồ Chi Minh về công tác cán bộ là phải gắn với nhiệm vụ chính trị 

của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng, người cán bộ vừa là người lãnh đạo, 

vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.  

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, 

là những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, vừa thể hiện những nguyên 

tắc cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa chứa đựng những truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc ta; những quan điểm, tư tưởng đó chính là kim chỉ nam cho công 

tác cán bộ của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.  

3. Về đội ngũ cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý của tỉnh Quảng Bình hiện nay 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Quảng Bình hiện có 3.448 

người, 100% tốt nghiệp cao đẳng, đại học; trong đó có 31,1% là thạc sĩ, tiến sĩ. 

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 402 người, 100% có trình 

độ đại học, trong đó có 120 đồng chí có trình độ sau đại học, chiếm 29,8%; 100% 

là cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Hầu hết được rèn luyện, thử thách trong thực 

tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm 

chất, đạo đức cách mạng, sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân và phong 

trào quần chúng; đã có bước trưởng thành về nhiều mặt, cả về số lượng và chất 

lượng. Trình độ, kiến thức và năng lực về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, quản 

lý xã hội và xây dựng đảng ngày càng được nâng cao, vận động quần chúng và 

các lĩnh vực khác có nhiều tiến bộ. Công tác cán bộ luôn được các cấp, các ngành 

trong hệ thống chính trị quan tâm; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý được thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt.  
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Công tác đánh giá cán bộ đã có bước chuyển biến tích cực, thực hiện dân 

chủ, khách quan, công khai, chặt chẽt theo quy định; kết hợp việc theo dõi, nhận 

xét thường xuyên, đánh giá định kỳ; lấy hiệu quả công việc là thước đo, kết hợp 

với sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân để đánh giá. Đặc biệt, với việc đánh 

giá cán bộ theo Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3/3/2016 về trách nhiệm và xử lý 

trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ được giao đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ 

của tỉnh. 

Công tác quy hoạch cán bộ đã được thực hiện bài bản, có hệ thống, đi vào 

nền nếp. Hàng năm, cấp ủy các cấp đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán 

bộ, tạo được sự thống nhất giữa các cấp, các ngành trong triển khai công tác quy 

hoạch cán bộ. Cấp ủy các cấp đã thực hiện đúng nguyên tắc, mở rộng dân chủ 

trong việc phát hiện nguồn, chú trọng dự nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ 

khoa học được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển, cán bộ xuất thân từ thành 

phần công, nông, con các gia đình có truyền thống cách mạng, dân tộc ít người để 

đưa vào quy hoạch, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới.   

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, hằng năm, tỉnh đã chủ động xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ cán 

bộ, chú trọng hơn việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán 

bộ dự nguồn, cán bộ nữ, cán bộ trẻ cho hiện tại và các giai đoạn tiếp theo.  

Việc bố trí, sử dụng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, 

hướng dẫn của Trung ương. Cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đều đảm 

bảo điều kiện, tiêu chuẩn, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thực hiện việc thí 

điểm bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý có báo cáo chương trình hành 

động để xem xét, quyết định hoặc qua thi tuyển, đây là điểm mới trong cách lựa 
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chọn cán bộ, là cơ sở bước đầu để rút kinh nghiệm, ban hành quy định thi tuyển 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh sau này.  

Về điều chuyển, luân chuyển cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 

Kế hoạch số 24-KH/TU về luân chuyển cán bộ đương nhiệm và dự nguồn các 

chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ 2010-

2015 đến nay, đã tiến hành luân chuyển, điều động 142 lượt cán bộ, gắn với thực 

hiện bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương. Trong đó, 

tỉnh luân chuyển về huyện 17 trường hợp; từ huyện về tỉnh 27 trường hợp; điều 

động, luân chuyển 79 lượt cán bộ giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đồng thời đã 

thực hiện thí điểm việc luân chuyển cán bộ cấp phòng ở tỉnh về làm bí thư cấp ủy 

cấp xã. Các huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã luân 

chuyển hàng trăm cán bộ về cơ sở để rèn luyện, bồi dưỡng và tiến hành điều 

động, bố trí các chức danh quan trọng. 

Công tác quản lý cán bộ và chính sách cán bộ được thực hiện nghiêm túc. 

Tỉnh cũng đã ban hành một số chính sách đối với cán bộ, tạo điều kiện cho đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. Ban hành chính sách về thu hút nhân tài, thu hút cán bộ trẻ, sinh viên 

tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở các trường công lập về công tác tại tỉnh. Việc quản 

lý cán bộ ngày càng chặt chẽ, toàn diện đối với đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi 

phân cấp và cán bộ do cấp trên quản lý công tác tại địa phương, đơn vị. 

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ không ngừng được 

đổi mới, phân cấp mạnh cho cấp dưới, luôn giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất 

lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được triển khai thông qua 

nghị quyết, quy chế, quy định và quy trình về công tác cán bộ. Đội ngũ làm công 

tác cán bộ được sắp xếp, củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú 

trọng đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng cho cấp ủy các cấp. 
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Trong thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

của tỉnh đã được chú trọng, tạo ra sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt, góp phần thúc 

đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển. Tuy nhiên, công tác cán bộ nói chung 

và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng nhìn chung vẫn còn hẫng 

hụt, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới trên quê hương và 

đất nước. 

Thực tiễn đặt ra việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

của tỉnh phải đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn 

đề vừa cơ bản, vừa cấp bách; đồng thời là công việc hết sức nặng nề, khó khăn, 

phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, công tâm, khách quan, đặt ra 

nhiều vấn đề cần giải quyết trong công tác cán bộ của Đảng bộ tỉnh trong hiện tại 

và những năm tiếp theo. Đặc biệt, việc vận dụng quan điểm, tư tưởng của Người 

vào thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh luôn là 

điều mà các cấp ủy đảng của tỉnh thường xuyên quán triệt, tập trung thực hiện. 

4. Một số giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ 

trong thời gian tới 

Trên cơ sở vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Quảng 

Bình, trong thời gian tới, tỉnh tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: 

(1) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, 

xem đó là khâu quan trọng hàng đầu trong công tác cán bộ 

Đánh giá, nhận xét cán bộ là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán 

bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách 

cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, để nhận xét được cán bộ tốt 

thì Đảng phải thường xuyên thực hành đánh giá cán bộ. Người viết: “Kinh 

nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân 

tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá cũng lòi ra”.  
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Để đánh giá đúng cán bộ, phải xác định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh 

giá cán bộ, trên cơ sở ban hành quy định đánh giá, nhận xét cán bộ phù hợp giai 

đoạn mới; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3/3/2016 

về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong 

thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, 

phiếu đánh giá về cam kết trách nhiệm của cán bộ để tiến hành thực hiện các 

khâu về công tác cán bộ chính xác, khách quan và toàn diện hơn.  

(2) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ là điều kiện 

trong các khâu công tác cán bộ của cấp ủy các cấp 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đề cao trách nhiệm 

lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng, đặc biệt người 

đứng đầu về quy hoạch cán bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc bảo đảm vai trò lãnh 

đạo tập trung của các cấp ủy đảng đi đôi với việc phát huy trách nhiệm các tổ 

chức trong hệ thống chính trị, mở rộng dân chủ trong việc phát hiện nguồn, phát 

hiện tài năng, nhất là chú trọng phát hiện nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ 

khoa học kỹ thuật, cán bộ là người dân tộc ít người; đồng thời thực hiện đầy đủ 

các bước quy hoạch cán bộ theo quy định.  

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; rà soát, xác định 

quy hoạch trên cơ sở quy hoạch cán bộ phải có tính mở, kế thừa và phát triển, 

đảm bảo 3 độ tuổi; chú trọng quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, 

gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ như đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, 

bố trí, sử dụng, thực hiện chính sách cán bộ hài hòa, hợp lý. 

(3) Đổi mới, chủ động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

Công cuộc đổi mới đất nước ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện đòi 

hỏi phải nâng tầm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, của tỉnh nói riêng 

về cả kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và phong cách, phương 
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pháp công tác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Huấn luyện cán bộ là công việc 

gốc của Đảng”. Do đó, xác định đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo hằng năm, nhiệm kỳ; ưu tiên 

đào tạo một số lĩnh vực mũi nhọn, khoa học; chủ động ký kết thoả thuận hợp tác 

và mở rộng liên kết với một số trường đại học cả trong và ngoài nước để tổ chức 

các lớp đào tạo đối với các chuyên ngành mà tỉnh cần; mở các lớp đào tạo dự 

nguồn cán bộ cấp huyện, cấp xã, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ dân 

tộc; xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chọn cử sinh viên, 

cán bộ khá giỏi đi đào tạo trình độ trên đại học ở các lĩnh vực phù hợp... đáp ứng 

yêu cầu phát triển của tỉnh.   

(4) Đổi mới, nâng cao chất lượng bố trí, sử dụng cán bộ ngày càng hiệu 

quả 

Việc lựa chọn, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ là khâu then chốt có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ. Tập trung kiện toàn cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các ngành, địa phương đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Thực 

hiện bổ nhiệm cán bộ lần đầu phải đảm bảo công tác trọn 2 nhiệm kỳ, kinh qua 

chức vụ chủ chốt cấp dưới. Tiến hành nhất thể hóa một số chức danh cán bộ lãnh 

đạo, quản lý; thí điểm nhất thể hóa một số chức danh người đứng đầu cơ quan 

tham mưu của cấp ủy với thủ trưởng cơ quan chuyên môn của chính quyền cùng 

cấp; thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý để lựa chọn cán bộ giỏi, có năng 

lực. Quy định cụ thể việc thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, 

quản lý; việc liên đới trách nhiệm khi cán bộ giới thiệu nhân sự.  

Xây dựng và thực hiện quy định về luân chuyển và điều động cán bộ đáp 

ứng yêu cầu, xác định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng luân chuyển đào 

tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch và đối tượng, quy trình luân chuyển bố trí một số 

chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. 

Xem luân chuyển, điều động cán bộ là khâu đột phá trong công tác cán bộ, nhằm 

rèn luyện, bồi dưỡng và thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; thực hiện việc điều 
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động, chuyển đổi cán bộ giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ 

quan, đơn vị.  

(5) Đổi mới công tác chính sách cán bộ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả chính sách thu hút, đào tạo nhân tài của 

tỉnh; triển khai việc thi tuyển hoặc xét tuyển, đặc biệt là hình thức thi tuyển để bố 

trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, ưu tiên các cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài 

bản. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ ở địa bàn khó khăn, cán bộ luân 

chuyển, cán bộ thu hút; thực hiện tinh giản biên chế, tạo điều kiện để thu hút, tiếp 

nhận người tài; có chính sách, chế độ phụ cấp, trợ cấp, bố trí chỗ ở và sinh hoạt 

tại nhà công vụ, trợ cấp ban đầu và trợ cấp sinh hoạt phí hằng tháng... cho cán bộ 

luân chuyển, cán bộ vùng sâu, vùng xa. 

(6) Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có hiệu quả những yếu kém 

trong từng khâu của công tác cán bộ 

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, chủ động khắc phục có hiệu quả 

những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Sửa đổi, bổ sung phân cấp 

quản lý cán bộ theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp dưới. Tiếp tục thực hiện 

đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý cán bộ 

dân chủ, kết luận theo đa số, đề cao trách nhiệm của người đứng dầu trong giới 

thiệu người tiến cử; mở rộng quyền đề cử, tự ứng cử và giới thiệu nhiều phương 

án nhân sự để lựa chọn.  

Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ; lãnh 

đạo thực hiện chặt chẽ các khâu của công tác cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất 

lượng tổ chức, đội ngũ làm công tác cán bộ có tâm, có tầm. Tiếp tục đẩy mạnh cải 

cách hành chính theo hướng “hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp 

quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tự động hóa tổ chức thực hiện”. Xây 

dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, 

chân thành, cầu thị, nói đi đôi với làm và nói không với tiêu cực”. 
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5. Kết luận 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ là một hệ thống các quan điểm lý luận 

toàn diện, sâu sắc về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng; về các 

mắt khâu của quy trình công tác cán bộ nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ có 

đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, trí tuệ cao, phương pháp làm việc khoa 

học, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống qua các thời kỳ phát triển. Đó còn 

là sự kết tinh truyền thống dùng người của ông cha ta trong lịch sử, là đỉnh cao 

của “nghệ thuật” hay “phương sách” dùng người - bí quyết thành công của sự 

nghiệp cách mạng. Đó là tư tưởng vĩ đại đầy tính nhân văn và khoa học. Nhờ đó 

mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp được hiền tài, đã thu hút được các 

nhân sĩ yêu nước, đã thu hút được tất cả các lực lượng đoàn kết xung quanh 

Đảng, đưa đến thành công của cách mạng. 

Ngày nay, những tư tưởng đó đã trở thành những bài học, những nguyên 

tắc trong công tác cán bộ của Đảng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 

vào công tác cán bộ hiện nay vẫn mang tính thời sự nóng bỏng, tạo thêm sức 

mạnh nhận thức và quyết tâm trong việc đổi mới công tác cán bộ. Từ đó, góp 

phần xây dựng thành công đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành 

đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đủ đức, đủ tài, đồng bộ về cơ cấu, có tầm 

nhìn chiến lược cho cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
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