
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ 

 

1. Vị trí, vai trò của công tác tư tưởng ở cơ sở 

a. Vị trí:  

Công tác tư tưởng ở cơ sở là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh 

đạo của tổ chức đảng, là một mặt công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ 

chức đoàn thể chính trị ở cơ sở. Công tác tư tưởng ở cơ sở có vị trí và ý nghĩa hết 

sức quan trọng trong việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự 

phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh ở cơ sở; xây 

dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. 

b. Vai trò: 

- Công tác tư tưởng ở cơ sở góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 

sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao và không ngừng nâng cao năng lực lãnh 

đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 

- Có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, khơi dậy tinh thần 

yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo của quần chúng 

nhằm biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực, thành 

phong trào hành động cách mạng của quần chúng. 

- Trong thời kỳ mới của cách mạng, công tác tư tưởng ở cơ sở có vai trò 

quan trọng trong việc xây dựng cơ sở vững mạnh, tạo nên sự nhất trí, tin tưởng cao 

trong toàn Đảng và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh 

tế, văn hóa ở cơ sở. 

* Vai trò của công tác tư tưởng trong đời sống xã hội: 

  - Công tác tư tưởng thuộc lĩnh vực ý thức xã hội, sản xuất và hưởng thụ sản 

phẩm tinh thần. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, ý thức xã hội có tính độc lập tương 

đối và tác động trở lại đối với sản xuất và đời sống vật chất của xã hội. Vì vậy, 

nhận thức tư tưởng góp phần làm thay đổi hiện thực khách quan thông qua hoạt 

động vật chất của con người. C.Mác đã chỉ rõ: Vũ khí phê phán không thể thay thế 

sự phê phán bằng vũ khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng 

vật chất. Nhưng lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất khi đã xâm nhập vào quần 

chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: Công tác tư tưởng có vị trí quan 

trọng hàng đầu. 

- Trong xã hội có giai cấp, các giai cấp đều chủ động tiến hành công tác tư 

tưởng với mục đích tác động vào ý thức xã hội nhằm phổ biến tư tưởng của họ, 



định hướng phát triển lĩnh vực tinh thần, đạo đức xã hội. Cuộc đấu tranh giai cấp 

trong lĩnh vực tư tưởng lý luận là cuộc đấu tranh ai thắng ai rất quyết liệt, không 

khoan nhượng, nhằm "giành trái tim, khối óc của quần chúng". Sự sụp đổ đau xót 

của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu có một trong những nguyên nhân là 

do một số đảng viên Đảng Cộng sản và công nhân cầm quyền đã coi nhẹ công tác 

tư tưởng, buông lỏng công tác quản lý và chỉ đạo báo chí, văn hóa, văn nghệ... 

- Công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản là hoạt động đa dạng và có chủ đích 

nhằm xây dựng, xác lập, phát triển hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, hình thành 

niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học...để thực hiện thắng 

lợi lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Khi Đảng lãnh đạo chính quyền, 

công tác tư tưởng là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng 

trong hệ thống chính trị. 

- Vai trò nổi bật nhất của công tác tư tưởng trong xã hội là góp phần quan 

trọng để hình thành thế giới quan, phương pháp luận, định hướng cho sự phát triển 

của các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ...Có thể 

nói công tác tư tưởng có mặt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 

lĩnh vực nhạy cảm và thời điểm bước ngoặt của cách mạng, công tác tư tưởng có 

vai trò và tác dụng rất to lớn trong việc định hướng đối với tư tưởng xã hội. 

3. Nội dung của công tác tư tưởng  ở cơ sở 

 Từ khái niệm công tác tư tưởng nêu trên, theo quan điểm "toàn Đảng làm 

công tác tư tưởng", công tác tư tưởng ở cơ sở cần được quán triệt trong toàn bộ các 

hoạt động của mọi tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên các đoàn thể chính trị ở cơ sở. Xét theo những hoạt động chuyên môn 

đặc thù, có thể nêu các nội dung chủ yếu của công tác tư tưởng ở cơ sở gồm: 

- Công tác giáo dục lý luận chính trị,  giáo dục truyền thống cách 

mạng: là nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức lý 

luận chính trị, lòng yêu nước, tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần 

chúng ở cơ sở. Thông qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng cách Hồ Chí Minh; quán triệt, thông tin, tuyên truyền các nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập lịch 

sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân. Trên cơ sở đó, tạo ra 

sự nhất trí, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, 

kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... 

- Công tác tuyên truyền: nhằm phổ biến, truyền bá đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học,  kỹ thuật, công 

nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính 

trị…định hướng tư tưởng trước các sự kiện tác động đến tư tưởng, tình cảm, tâm 

trạng của quần chúng ở cơ sở. 



- Công tác cổ động quần chúng: nêu gương tốt, điển hình tiên tiến, thúc đẩy 

hành động của quần chúng qua các phong trào thi đua, nhằm biến nhận thức tư 

tưởng, lý luận của quần chúng thành hành động cách mạng của quần chúng một 

cách cụ thể,  rộng rãi... 

- Công tác văn hóa, văn nghệ: giáo dục đạo đức, lối sống, phát huy truyền 

thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua các 

hoạt động sân khấu hóa, hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa… 

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng: kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, 

tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng về đời sống, việc làm, 

trước những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm để  định hướng tư tưởng, dư luận 

xã hội ở cơ sở... 

- Đấu tranh tư tưởng: phê phán những quan điểm sai trái, phản động, tin 

đồn, tài liệu xấu, độc hại lan truyền tại cơ sở. 

4. Nguyên tắc, phương châm công tác tư tưởng ở cơ sở. 

a. Nguyên tắc công tác tư tưởng 

- Nguyên tắc tính Đảng: 

Tính Đảng là nguyên tắc cơ bản nhất của công tác tư tưởng, biểu hiện ở chỗ, 

công tác tư tưởng luôn luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, 

quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh không khoan nhượng với những tư tưởng thù địch, 

phản khoa học, đi ngược lại với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc. Công tác tư tưởng 

là một bộ phận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp, toàn diện, liên tục, rộng khắp của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 

tư tưởng  “càng triệt để càng tốt" và "không trừ một ngoại lệ nào", vì như Lênin 

nói: “Ở đâu không có tư tưởng vô sản thì ngay lập tức lấp vào đó là tư tưởng tư 

sản, không có tư tưởng trung gian nào”. 

- Nguyên tắc tính khoa học: 

Tính khoa học của công tác tư tưởng biểu hiện ở chỗ, công tác tư tưởng 

được tiến hành trên cơ sở khoa học, tuân theo các quy luật vận động, biến đổi của 

lĩnh vực tư tưởng. Nguyên tắc tính khoa học yêu cầu công tác tư tưởng được tiến 

hành theo quan điểm lịch sử - cụ thể, phù hợp với trình độ đối tượng và đáp ứng 

nhu cầu và định hướng thông tin của đối tượng. Công tác tư tưởng phải sử dụng 

các phương tiện công tác ngày càng hiện đại. 

- Nguyên tắc tính thống nhất lý luận với thực tiễn: 

Thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong công tác tư tưởng thể hiện ở chỗ 

công tác tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn và quay trở về phục vụ thực tiễn. 



Đồng thời, thực tiễn công tác tư tưởng phải được soi sáng, định hướng bằng lý 

luận, được chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách khoa học, gắn lý luận với thực tiễn 

cách mạng. Tổng kết thực triễn là phương pháp căn bản để thực hiện sự thống nhất 

giữa lý luận với thực tiễn trong công tác tư tưởng, khắc phục chủ nghĩa kinh 

nghiệm, chủ nghĩa giáo điều. 

  Thực hiện đúng đắn và đầy đủ những nguyên tắc trên là yêu cầu chung của 

công tác tư tưởng và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác tư tưởng. 

b. Phương châm công tác tư tưởng 

Phương châm công tác tư tưởng là những định hướng có tính chỉ đạo trong 

hoạt động công tác tư tưởng ở các cấp, các ngành. Phương châm công tác tư 

tưởng  bao gồm 6 nội dung chủ yếu là: 

- Công tác tư tưởng phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với 

phong trào cách mạng của quần chúng, với từng đối tượng. 

- Kết hợp chặt chẽ ba nội dung giáo dục: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; kiến thức, khoa học, kỹ thuật, công nghệ; phẩm chất và đạo đức cách mạng. 

Kết hợp giáo dục lý luận, quan điểm cơ bản với giáo dục tình hình và nhiệm vụ 

trước mắt. 

- Kết hợp công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác kiểm tra. 

- Kết hợp giáo dục tư tưởng trong học tập với việc rèn luyện trong thực tiễn 

cách mạng. 

- Kết hợp giáo dục tư tưởng trong nội dung sinh hoạt của tất cả các tổ chức; 

kết hợp công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng trong xã hội. 

- Kết hợp bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cách mạng với phê phán triệt để 

những biểu hiện tư tưởng phi vô sản; biểu dương ưu điểm đi đôi với phê bình 

nghiêm khắc khuyết điểm. 

5. Nhiệm vụ công tác tư tưởng ở cơ sở 

Công tác tư tưởng ở cơ sở có sáu nhiệm vụ cơ bản: 

Một là, giáo dục mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ 

nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm cho 

cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng đắn, kiên định, vững vàng trước 

mọi khó khăn, thách thức. Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái, 

thù địch; ngăn ngừa ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc. 



Hai là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn ở cơ sở góp phần phát triển, hoàn thiện 

đường lối và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Tiến hành phổ biến, 

quán triệt sâu rộng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực 

thực tiễn của cán bộ, đảng viên và người lao động, khắc phục những biểu hiện của 

chủ nghĩa thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện 

có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bốn là, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của địa phương, cơ sở, góp 

phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc, con người mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Năm là, xây dựng và phát huy nhân tố con người qua thực hiện tốt các lĩnh 

vực khoa giáo ở cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ thúc đẩy phong trào thi đua yêu 

nước và các phong trào xã hội khác ở cơ sở, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng 

các điển hình, nhân tố mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 

địa phương trong từng giai đoạn. 

Sáu là, giáo dục ý thức cảnh giác, chống các hoạt động "Diễn biến hòa 

bình", cơ hội chính trị, lôi kéo, chia rẽ sự đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Kịp thời giải 

quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu 

kiện tập thể, không có điểm nóng ở cơ sở. 
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