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Đất nước ta xuyên suốt từ bốn nghìn năm văn hiến và tồn tại như một điều hiển nhiên 

có chiều sâu cội nguồn lịch sử về sự hình thành và phát triển bao đời nay. Nhà thơ Nguyễn 

Khoa Điềm trong bài thơ đất nước đã khẳng định.  

 “Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi. 

   Đất nước bắt đầu từ miếng trầu bây giờ bà ăn. 

                      Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc.” 

Như Thánh Gióng đã biết dùng cây tre mà đánh giặc giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà 

tranh, giữ đồng lúa chín. Rồi bao bài thơ văn khác đều biểu hiện ý thức tự tôn dân tộc bốn 

nghìn năm lịch sử. Vua Hùng có công dựng nước, Bác Hồ và nhân dân ta có công giữ nước 

. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử để đến khi Đảng ta ra đời đã thể hiện được ước 

mơ khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam hùng 

cường và giàu mạnh. 

Lịch sử khi Đảng ta ra đời là một minh chứng khẳng định “Đảng ta thật là vĩ đại, nhân 

dân ta thật là anh hùng”. Nhân dân ta, dân tộc ta mãi mãi ghi nhớ năm 1911, người thanh 

niên yêu nước Nguyễn Tất Thành là Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã ra đi tìm đường cứu 

nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau nhiều năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài để 

dầy công cho việc thành lập một Đảng cách mạng chân chính vào ngày 3/2/1930 lấy tên là 

Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đó là bước ngoặt lịch sử trọng đại, xác định con đường cơ bản 

cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của 

nhân dân.   

Đảng như con thuyền lớn giữa biển khơi và chúng ta như những người lạc bến, bơ 

vơ. Tôi may mắn khi được thấy Đảng qua những bài giảng đầy xúc động của Thầy cô. Tôi 

như được hòa quyện vào luồng gió mới, vào chân lý của Đảng, của Bác. Bác Hồ kính yêu 

chính là người thuyền trưởng vĩ đại cho tất cả chúng ta noi theo trên con đường học tập, rèn 

luyện và cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước. 

Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ 

lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Ngày tôi vinh dự được kết nạp Đảng, giây phút 

đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Bác Hồ kính yêu, giơ nắm tay đọc lời tuyên thệ 

của đảng viên mới, tôi vô cùng xúc động và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đây có lẽ 

là một cột mốc quan trọng và có ý nghĩa hết sức to lớn trong cuộc đời của tôi. Nó đánh dấu 

một bước chuyển mình ngoạn mục, giúp tôi trưởng thành và có ý thức hơn trong cuộc sống, 

giúp tôi tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của 

Đảng. Tôi sẽ luôn nhớ mãi về ngày chính thức trở thành một Đảng viên của Đảng Cộng Sản 

Việt Nam, chính thức là một Đảng viên của chi bộ phân xưởng Vận hành, công ty Nhiệt điện 

Cẩm Phả-TKV nơi tôi đang công tác. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, phấn đấu vì lý 

tưởng của Đảng luôn là nguyện vọng, mục tiêu, động lực phấn đấu của bản thân tôi. Bên 

cạnh niềm tự hào là trách nhiệm của người đảng viên, trách nhiệm được tiếp tục cống hiến 



để xứng đáng với những gì mà Đảng, tổ chức tin tưởng giao phó. Bản thân tôi không đến với 

Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù có ở đâu hay vị trí nào tôi nghĩ mình vẫn phải làm việc 

và cố gắng làm thật tốt. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một vinh dự lớn, quá trình 

phấn đấu để vào Đảng đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Từ nhận thức này, với đặc thù 

công tác trong ngành sản xuất điện tôi luôn suy nghĩ đến công tác xây dựng Đảng  phải xuất 

phát từ suy nghĩ và hành động cụ thể của mỗi đảng viên. 

Trải qua 92  năm phát triển và lớn mạnh không ngừng của Đảng cộng sản Việt Nam, 

vai trò của công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng - sống còn, cần được chú trọng 

đẩy mạnh và nâng cao. Thực tiễn cũng như lý luận cho thấy, công tác xây dựng tổ chức 

đảng nói chung và tổ chức đảng ở cơ sở nói riêng có vai trò, trách nhiệm rất lớn của từng 

đảng viên. 

Thấm nhuần lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung 

ương 5 khóa XIII, ngày 10/5/2022 khẳng định: “Phải xác nối giữa Đảng với nhân dân, bảo 

đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của 

Đảng”. “Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 

sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin 

của nhân dân đối với Đảng…”. 

Thông qua quá trình học tập, qua thực tiễn, bản thân tôi nhận thức sâu sắc về công 

tác xây dựng tổ chức đảng nói chung và tổ chức đảng ở cơ sở nói riêng có vai trò, trách 

nhiệm rất lớn của từng đảng viên. 

Trước hết mỗi đảng viên phải tu dưỡng rèn luyện mình thành người đảng viên ưu tú. 

Đảng mạnh hay yếu trước hết do chất lượng đảng viên quyết định. Mỗi đảng viên có thật sự 

là một tế bào khỏe mạnh hoạt động đúng chức năng trên các mặt công tác được phân công 

thì tổ chức Đảng mới vững mạnh. Vì vậy, muốn xây dựng Đảng vững mạnh, mỗi đảng viên 

phải xây dựng mình thành người đảng viên ưu tú. Đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện mình 

để vừa có phẩm chất, đạo đức cộng sản chủ nghĩa, vừa có năng lực lãnh đạo cách mạng. 

Bất cứ người đảng viên nào cũng phải có đầy đủ cả hai mặt đó, thiếu một mặt nào cũng 

không thể trở thành người đảng viên ưu tú được. Người đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện 

mình trên hai mặt phẩm chất, đạo đức và năng lực cả về mặt lý luận và thực tiễn, để trở 

thành đảng viên ưu tú là cả một quá trình thường xuyên, liên tục, là một cuộc đấu tranh lâu 

dài, gian khổ, kiên quyết và triệt để. Nó đòi hỏi mỗi người phải có ý thức trách nhiệm và 

quyết tâm cao, có sự nỗ lực chủ quan rất lớn mới có thể tự cải tạo, rèn luyện mình có kết 

quả. Phải luôn tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ 

hội, thực dụng. Luôn đề cao mục tiêu: “Xây dựng Đảng trọng sạch, vững mạnh về chính trị, 

tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, đúng như lời Bác Hồ đã chỉ rõ: “Đảng ta là một Đảng cầm 



quyền, mỗi cán bộ và đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, 

kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người 

lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Bác đã ví đạo đức của con người 

ngang với trời, đất khi Người viết: 

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc 

Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính”. 

Trên cơ sở đó Người nhấn mạnh: 

“Thiếu một mùa, thì không thành trời 

Thiếu một phương, thì không thành đất 

Thiếu một đức, thì không thành người”. 

Bác còn khẳng định: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm 

của dân tộc mình và thời đại, chỉ khi nào Đảng Cộng sản thực sự là tổ chức của những 

người có đạo đức và văn minh cao, thì Đảng mới có thể làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong 

xây dựng xã hội mới _ xã hội XHCN, đó là sự lựa chọn khách quan của lịch sử. 

Thứ hai người đảng viên phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là một tiêu chí cơ bản, đầu 

tiên để đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Để hoàn thành tốt mọi công việc, yêu cầu 

cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn một cách hiệu quả và chất lượng nhất. Về ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ 

được giao, đó là khi được giao bất cứ một công việc gì, dù to hay nhỏ, khó hay dễ, mỗi đảng 

viên phải đem hết tinh thần trách nhiệm để thực hiện công việc một cách tự giác, làm đến nơi 

đến chốn để đạt kết quả tốt nhất. Nếu không có tinh thần, ý thức trách nhiệm, sẽ triển khai 

công việc một cách đại khái, qua loa, làm cho xong, cho có, hoặc dễ thì làm, khó thì bỏ và 

dẫn đến kết quả chất lượng công việc không cao, không đạt theo đúng yêu cầu đề ra. Mỗi 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

chi bộ. 

Thứ ba là mỗi đảng viên cần tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến để xây 

dựng các hoạt động của chi bộ một cách hiệu quả và bài bản, tích cực tham gia vào việc xây 

dựng nghị quyết, kế hoạch triển khai nghị quyết, định hướng hoạt động cùng các công tác 

xây dựng tổ chức đảng… của chi bộ. Thực tế cho thấy, có một số đảng viên thụ động, ít 

mạnh dạn đề xuất các giải pháp, không có nhiều sáng kiến để thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của chi bộ, mà thường chỉ đơn giản đồng ý với các ý kiến của cấp ủy, của bí thư chi bộ, trừ 

khi có liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân. Trong khi đó, vai trò lãnh đạo của chi bộ 

thể hiện tính chất tập thể rõ nét, luôn cần phát huy trí tuệ của tất cả các đảng viên, nhằm góp 

phần thể hiện ý chí và trí tuệ tập thể. Không chỉ vậy, sự chủ động và tích cực tham gia còn 



góp phần làm cho đảng viên nâng cao trách nhiệm và có thêm cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ 

năng về các vấn đề có liên quan đến nội dung đề xuất.  

Thứ tư, các đảng viên cần thể hiện tính kỷ luật, tính đảng đối với các vấn đề mang 

tính tranh đấu, ngay trong nội bộ. Chẳng hạn, thấy bí thư, chi ủy viên có biểu hiện áp đặt, 

thiếu tôn trọng ý kiến của tập thể, thì cần phải thẳng thắn nêu ý kiến, vận dụng các quy định 

và sức mạnh tập thể để trao đổi, thậm chí phải đấu tranh để khắc phục tình trạng đó. Hoặc 

phát hiện đảng viên sử dụng mạng xã hội đưa những nội dung chưa phù hợp thì cần trực 

tiếp góp ý, trao đổi, cần thiết có thể báo cáo với cấp ủy để có biện pháp uốn nắn, giáo dục; 

trong trường hợp đặc biệt thì còn phải đưa ra tập thể xem xét, chấn chỉnh. Điều này yêu cầu 

đảng viên không được xuê xoa, cầu an, thỏa hiệp, nhất là với các vấn đề có ảnh hưởng trực 

tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu… của tổ chức đảng. 

Thứ năm, luôn quan tâm chăm lo cho quần chúng và đồng nghiệp là những người trẻ, 

phát hiện quần chúng ưu tú bồi dưỡng cho họ để bổ sung vào lực lượng của Đảng góp phần 

phát triển Đảng. Trong Di chúc của mình, Bác đã viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung 

là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần 

phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế 

xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời 

sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Thứ sáu, luôn mạnh dạn và chủ động trong tự phê bình và phê bình của Đảng viên. 

Khi thấy có vi phạm hoặc những biểu hiện sai trái, người đảng viên cần mạnh dạn và chủ 

động báo cáo ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc chất vấn trong các buổi sinh hoạt chi 

bộ 

Thứ bẩy, tích cực tham gia công tác dân vận nhằm tăng cường quan hệ mật thiết 

giữa Đảng với nhân dân, vận động quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các nghị 

quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn tôn trọng, lắng nghe và lĩnh hội ý kiến của 

quần chúng nhân dân góp ý cho đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, bởi trí tuệ trong dân là vô 

hạn, từ đó mỗi cán bộ đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng để 

hoàn thiện mình, góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. 

Ra sức phấn đấu để bản thân là một Đảng viên ưu tú đã trở thành một phương châm 

của tôi, đó là cách mà tôi cho rằng mình có thể đến với Đảng, đến với các mục tiêu, lý tưởng 

cao đẹp của Đảng nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam luôn giữ vững độc lập, giàu 

mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Để làm được điều đó, tôi ý thức mình phải luôn cố 

gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất cách mạng, 

tiền phong gương mẫu trong mọi hoạt động. Ngoài ra, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp 

hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn phấn 

đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp một phần nhỏ trong công tác xây dựng 

Đảng. 



 

Đặng Xuân Mỹ 

Chi bộ Phân xưởng vận hành  

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


