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Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Quang Bửu 
– TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đại Lộc và Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Nam Trà My vì có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2021. 
- Ảnh: Vinh Anh.

Đồng chí Phan Việt Cường - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho các tổ chức 
cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền (2017-2021). 

- Ảnh: Nguyễn Hồng Minh.



CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
NÓI VỀ CHẤP HÀNH CÁC NGUYÊN TẮC 

TỔ CHỨC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG

“Lãnh đạo không tập thể thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết 
quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, 
vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách phải 
luôn đi đôi với nhau”.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 5, tr.620.
“Về mặt tổ chức: Đảng phải có kỷ luật rất nghiêm. Kiên quyết chống những hiện 

tượng phớt kỷ luật, phớt tổ chức. Đảng phải giữ vững chế độ dân chủ tập trung. 
Phải luôn luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng”.

Sách đã dẫn (sđd), tập 8, tr.280.
“Mỗi đảng viên nhất định phải tham gia một số tổ chức của Đảng, phải sinh hoạt 

chính trị trong một tổ chức của Đảng và phải ra sức công tác dưới sự lãnh đạo của 
tổ chức Đảng”.

Sđd, tập 8, tr.282.
“Để lãnh đạo tốt, các cấp ủy phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành 

chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và phê bình và tự phê bình để không 
ngừng tiến bộ”.

Sđd, tập 13, tr.448.
“Từ Trung ương đến chi bộ xã đều phải làm đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, 

cá nhân phụ trách; đều phải chống cái tệ sùng bái cá nhân và quan liêu mệnh lệnh; 
đều phải thật thà tự phê bình và phê bình thẳng thắn; đều phải thật sự dân chủ”.

Sđd, tập 10, tr.43
“Phải đề cao tinh thần kỷ luật, tinh thần nguyên tắc, tinh thần Đảng của mỗi 

đảng viên. Phải mở rộng phong trào phê bình và tự phê bình ở trong Đảng, ở các 
cơ quan, các đoàn thể, trên các báo chí cho đến nhân dân. Phê bình và tự phê bình 
phải thường xuyên, thiết thực, dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên. Sau hết là 
Đảng phải có sự kiểm tra chặt chẽ”.

Sđd, tập 7, tr.34.


































































































































