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Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới
đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội, đặc biệt là nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững và tăng cường sự
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Ngày 20
tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị (khoá IX) đã ban hành Nghị quyết số 51 về
“Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ
huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân
Việt Nam”. Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng thống nhất lấy ngày
19 tháng 5 năm 2006, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, để toàn quân
triển khai thực hiện Nghị quyết. Góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ
Chính trị, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:
Một là, cấp uỷ đảng và cán bộ chỉ huy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo
dục để mọi cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức trong thực hiện chế độ một người
chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên là tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Đảng luôn kiên định nguyên tắc Đảng
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, thường xuyên chăm lo
xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường hệ thống tổ chức chỉ huy,
hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị. Thường xuyên kết hợp chặt
chẽ giữa xây dựng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, kiện toàn cấp uỷ với
kiện toàn cán bộ chỉ huy các cấp. Việc chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây
dựng hệ thống tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị và cán bộ chính trị vững
mạnh nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ chế lãnh đạo của
Đảng đối với quân đội được thực hiện có hiệu quả trong mọi điều kiện, hoàn cảnh
và mọi lĩnh vực hoạt động của quân đội.
Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn
biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”
hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối
với quân đội. Trước yêu cầu mới, hơn lúc nào hết, quân đội phải tăng cường xây
dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị - lực lượng
chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước XHCN và nhân dân.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy
gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt
Nam là chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng
quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Khẳng định
những vấn đề cơ bản về bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta,
nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với quân
đội và tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người
chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội nhằm tăng
cường sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực công tác đảng, công tác chính
trị và hiệu lực của chế độ một người chỉ huy, đảm bảo cho quân đội tuyệt đối trung
thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Hai là, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ,
chính trị viên là nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị và hiệu lực công tác
đảng, công tác chính trị trong quân đội.
Đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội có vai trò rất quan trọng, đây là lực lượng
nòng cốt, trực tiếp tiến hành công tác tư tưởng và công tác tổ chức góp phần xây
dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt.
Từ thực tiễn xây dựng Hồng quân công nông sau Cách mạng Tháng Mười,
V.I.Lênin đã viết: “ở đâu mà công tác chính trị trong quân đội, công tác của các
chính uỷ làm được chu đáo nhất thì ở đấy không hề có tình trạng lỏng lẻo trong
quân đội, quân đội giữ được trật tự tốt hơn và tinh thần của họ cũng cao hơn, ở đấy
thu được thắng lợi nhiều hơn”(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người Cha thân yêu của
các lực lượng vũ trang nhân dân cũng chỉ rõ: “Tư cách người chính trị viên có ảnh
hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt thì bộ đội ấy tốt. Người
chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ thì bộ đội ấy không tốt”(2).
Lịch sử hơn 60 năm trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta đã chứng tỏ
người cán bộ chính trị có trách nhiệm nặng nề, đầy vinh dự trong sự trưởng thành
và vững mạnh của mỗi đơn vị quân đội. Không một khâu công tác quan trọng nào
trong các đơn vị quân đội không liên quan đến trách nhiệm của người cán bộ chính
trị. Bởi chính uỷ, chính trị viên là những người nắm vững đường lối, quan điểm và
phương pháp công tác của Đảng. Chính họ góp phần trực tiếp làm cho công tác
chính trị, tư tưởng thấm sâu vào mọi hoạt động của đơn vị, vào quá trình điều hành
và quản lý của người chỉ huy và hành vi của mọi cán bộ, chiến sĩ. Trong những
năm qua, đội ngũ cán bộ chính trị quân đội đã có nhiều cố gắng để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công tác lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm ổn định tình
hình chính trị, tư tưởng của bộ đội. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình
thế giới và khu vực, trước tác động mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa hội
nhập, đặc biệt trước sự tác động của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận đến quân đội,
hầu hết cán bộ chính trị quân đội vẫn khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên
định mục tiêu lý tưởng XHCN, nhất trí cao với đường lối và quan điểm đổi mới

của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần cùng cấp uỷ và người
chỉ huy các cấp lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong tình hình hiện nay,
Quân đội nhân dân Việt Nam đang tập trung xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ và từng bước hiện đại” càng đòi hỏi phải tăng cường công tác đảng, công tác
chính trị. Trang bị vũ khí, phương tiện càng hiện đại, thử thách càng nhiều, càng
đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phải có trình độ giác ngộ chính trị, phẩm
chất, tinh thần và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Việc đề cao hiệu lực công tác đảng,
công tác chính trị phải gắn với nâng cao vai trò, vị thế của người cán bộ chính trị
quân đội. Thực hiện Nghị quyết 51 đòi hỏi đội ngũ chính uỷ, chính trị viên phải
phấn đấu không ngừng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.
Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên gắn với phát huy
vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy.
Trên cơ sở chức danh, chức trách, nhiệm vụ của chính uỷ, chính trị viên, cần khẩn
trương sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệ công tác đảng,
công tác chính trị, điều lệ công tác tham mưu, tác chiến... để thực hiện thống nhất
trong toàn quân.
Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ, chính uỷ, chính trị viên và người chỉ huy cùng
cấp phải thường xuyên chủ động quan hệ chặt chẽ với nhau trên tinh thần đoàn kết,
thống nhất, tin cậy, tôn trọng, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ; cùng chăm
lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát
huy cao độ hiệu lực của người chỉ huy và hiệu lực của chính uỷ, chính trị viên
trong đơn vị.
Hiện nay, đội ngũ chính uỷ, chính trị viên cấp trung đoàn trở xuống đều chưa qua
giai đoạn thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên. Vì vậy, trong quá trình sắp xếp,
bổ nhiệm đội ngũ chính uỷ, chính trị viên cần được tập huấn kỹ về chức trách,
nhiệm vụ và phương pháp, tác phong công tác của người cán bộ chính trị. Giải
quyết tốt mối quan hệ giữa chính uỷ, chính trị viên với người chỉ huy cùng cấp, tạo
đoàn kết thống nhất trong từng đơn vị và toàn quân. Các cơ quan chức năng khẩn
trương biên soạn tài liệu dạng cẩm nang như “Sổ tay chính trị viên”, “Sổ tay chính
ủy” để cán bộ học tập và tổ chức thực hiện.
Để bảo đảm từng bước có đủ cán bộ bố trí vào vị trí chính uỷ, chính trị viên, nhất
là cấp cơ sở nên lựa chọn, đào tạo những cán bộ quân sự, cán bộ chuyên môn kỹ
thuật có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực công tác đảng, công tác chính trị để
bổ sung vào đội ngũ chính uỷ, chính trị viên. Tăng cường giáo dục cho chính uỷ,
chính trị viên thường xuyên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, rèn luyện đạo
đức cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của cán bộ, chiến sĩ trong đơn
vị.
Trong suy nghĩ và tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chính uỷ, chính trị
viên như một tấm gương về tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức
cách mạng trong sáng. Do đó, bản thân chính uỷ, chính trị viên phải gương mẫu, tự

giác rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, thực hiện đúng lời
dạy của Bác Hồ kính yêu: “Mỗi người chỉ huy về quân sự cũng như về chính trị,
phải làm kiểu mẫu, phải giữ đúng đạo đức quân nhân”(3).
____
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