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Trong Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Đài
truyền hình Việt Nam tổ chức, em Hà Giang sinh viên năm cuối khoa Ngoại ngữ
của Đại học Vinh có hỏi đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam một câu hỏi
đầy ý nghĩa đó là: thanh niên ngày nay thường quan tâm nhiều đến lợi ích cá nhân
và việc quan tâm đó có mâu thuẫn gì với chủ nghĩa tập thể hay không? Vấn đề này
chắc chắn không phải là điều mà chỉ mình em Hà Giang trăn trở, mà là điều trăn
trở của không ít thanh niên thế hệ ngày nay.
Trước hết, chúng ta cần hiểu thế nào là chủ nghĩa cá nhân? Theo Chủ tịch
Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình,
không quan tâm đến lợi ích của tập thể”, “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”.
Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn
cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô v.v. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng.
Chủ nghĩa cá nhân là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi
xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng
nguy hiểm.
Bác nói: Học cái tốt thì khó, ví như người leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới
lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như người trên đỉnh núi trượt chân một cái là
nhào xuống vực sâu. Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước
bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc,
gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi. Cho nên bom đạn của địch không
nguy hiểm bằng “đạn bọc đường” vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy.
Hồ Chí Minh khẳng định vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ
là chủ nghĩa cá nhân. Theo Người: Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách
mạng, nếu nó còn lại trong mình, dù ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che

lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp
cách mạng.
Con người từ khi sinh ra ai cũng có nhu cầu về vật chất và tinh thần. Khi lớn
lên, càng tiếp xúc với xã hội nhiều hơn nhu cầu lại tăng lên theo hàm mũ. Nhu cầu
đó là hoàn toàn chính đáng và không hề mâu thuẫn gì với mục tiêu xây dựng chủ
nghĩa xã hội trên đất nước ta hiện nay đó là: Xây dựng một nước Việt Nam Dân
giàu, Nước mạnh, Xã hôị Dân chủ Công bằng Văn minh. Vậy thì khi nào lợi ích cá
nhân đồng nghĩa với chủ nghĩa cá nhân và khi nào lợi ích cá nhân không đồng
nghĩa với chủ nghĩa cá nhân và không mâu thuẫn với chủ nghĩa tập thể?
Ví dụ: Một thầy giáo làm việc trong trường không thể không mong muốn
mình sẽ được trả lương theo chế độ và được nhận 100% lương nội bộ. Tuy nhiên,
khi quan điểm làm việc khác nhau thì sẽ dẫn tới hình ảnh người thầy khác nhau.
Nếu người thầy giáo đó chỉ làm việc cho qua chuyện để nhận được lợi ích mong
muốn mà không quan tâm đến trách nhiệm của mình, việc gì cũng nghĩ không phải
là trách nhiệm của mình như việc quản lý sinh viên, hiệu quả tiếp thu bài giảng của
sinh viên, sinh viên có nắm được những vấn đề cốt lõi của học phần hay không, có
áp dụng được kiến thức học phần để giải quyết được những vấn đề của thực tiễn
hay không, sau mỗi giờ giảng chẳng suy nghĩ đến bài giảng của mình còn chỗ nào
chưa hay, chỗ nào còn chưa sát thực tiễn để lần sau điều chỉnh v.v. Nói cách khác
người thầy đó chỉ quan tâm đến lợi ích mà mình được hưởng nhưng lại quên đi
nhiệm vụ hoặc làm một cách hời hợt, đối phó thì người thầy đó là con người của
chủ nghĩa cá nhân. Ngược lại, nếu người thầy giáo hiểu được rằng điều quan trọng
nhất không phải là mình đã dạy những gì và đã dạy như thế nào mà là sinh viên đã
nắm bắt được những gì sau mỗi giờ giảng, luôn trăn trở với việc dạy của mình, lúc
nào cũng lo lắng, tìm cách để người học có thể tiếp thu được nhiều nhất, phát triển
được tốt nhất năng lực bản thân, khi thấy sinh viên còn bị điểm kém thì cảm thấy
đó là lỗi của chính mình v.v. Người thầy giáo như thế là con người của chủ nghĩa
tập thể, sáng ngời đạo đức cách mạng. Người thầy như thế, không hề hổ thẹn thậm
trí còn tự hào khi nhận lợi ích từ Nhà trường.
Có CBVC nói rằng “lương thế chỉ làm thế”. Khi nói thế sao họ không nhớ
lại rằng chính họ tự nguyện xin được làm việc ở trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp chứ không phải Nhà trường ép buộc hay nài nỉ họ đến làm. Đã là CBVC thì

điều tối thiểu nhất mỗi người phải hoàn thành công việc được giao và đảm bảo 8
giờ vàng ngọc tại công sở. Một số ít người lại có thái độ việc được giao thì làm qua
quýt cho xong để có thời gian làm việc riêng tại công sở, đi muộn, về sớm đôi khi
che mắt được thủ trưởng, không bị nhắc nhở còn cảm thấy thích thú nhưng khi bị
nhắc nhở họ lại cho rằng thủ trưởng khó tính, không tâm lý, thiếu tình người v.v.
Thái độ như thế chính là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân bởi họ chỉ nghĩ tới sự
thoải mái, cái được của bản thân họ mà không nghĩ tới những thiệt hại của tập thể,
của xã hội từ những việc làm như thế.
Chủ nghĩa tập thể không đòi hỏi mọi người phải luôn hy sinh lợi ích cá nhân
cho tập thể mà ngược lại người ta vẫn có quyền khát khao lợi ích cá nhân. Tuy
nhiên, phải tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc, vì những người mà ta có trách
nhiệm phục vụ. Tiền lương, tiền lương nội bộ của chúng ta ở đâu ra? Đó là từ ngân
sách nhà nước, đó là từ người học và nói chính xác hơn là mồ hôi, là nước mắt của
những người dân lao động. Khi nhận những đồng tiền đó, chúng ta phải có trách
nhiệm với những người đã trao tiền cho chúng ta để chúng ta có đủ phương tiện
cung cấp một dịch vụ đào tạo ít nhất cũng phải tương xứng với giá trị của nó.
Khi trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Như Hiển, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
về nước Nga XHCN, Thầy có một so sánh rất thú vị về nhân cách của con người
trong chế độ XHCN với con người trong chế độ tư bản chủ nghĩa đó là: Sự chấp
hành pháp luật, cái tốt của người Nga thời xưa là từ cái chân, thiện, mỹ trong trái
tim tràn đầy nhân văn của mỗi con người, còn cái đẹp, cái tốt của con người sống
trong chế độ tư bản phần lớn là do sự chặt chẽ và nghiêm minh của pháp luật buộc
họ phải làm như thế. Để phát triển kinh tế chúng ta phải chấp nhận “kinh tế thị
trường” và để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, giữ gìn bản sắc dân tộc chúng ta
phải có “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vinh dự của nghề thầy giáo, của những
người làm việc trong các cơ sở đào tạo đúng như Bác Hồ nói: “Thầy cũng như trò,
cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề của mình. Có gì vẻ vang hơn là
nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng CNXH và CNCS.
Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù
là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những
người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, đơn vị anh
hùng lao động năm 2010, đang đứng trước những thách thức hết sức to lớn của sự
cạnh tranh về đào tạo của cơ chế thị trường. Chúng ta không thể sống bằng vinh
quang và niềm tự hào của ngày hôm qua, chúng ta phải sống bằng chính ngày hôm
nay cũng như tương lai ngày mai. Kế thừa truyền thống tốt đẹp và phát huy tính
sáng tạo của từng cá nhân trong từng tập thể là một giải pháp quan trọng giúp
chúng ta tiếp tục vươn lên và phát triển bền vững. Chúng ta không sợ, không lùi
bước trước khó khăn nhưng chúng ta phải hành động. Không kiêu ngạo, không tự
ty mà phải nhìn thẳng vào sự thật mà tìm ra giải pháp và hành động một cách kiên
quyết. Đã đến lúc, mỗi đồng chí lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo đơn vị và từng
CBVC cần phải trăn trở hơn với nhiệm vụ được giao. Sau mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi
tháng, mỗi năm, từng người phải tự hỏi chính bản thân mình không phải là tôi đã
làm gì mà là tôi đã làm được gì với hiệu quả đến mức nào góp phần vào sự phát
triển của Nhà trường và sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước. Nếu thấy những
việc làm được còn ít, còn chưa tốt, còn sai sót thì phải tự mình điều chỉnh mà
không cần đợi ai nhắc nhở, phê bình, không cần đợi xem có ai làm trước không rồi
mới làm. Những việc gì có lợi cho Nhà trường dù nhỏ, dù không ai bảo, ai nhắc
cũng nên làm còn những việc làm hại đến uy tín, thương hiệu của Nhà trường thì
phải tránh.
Lợi ích cá nhân không hề mâu thuẫn với chủ nghĩa tập thể và đạo đức cách
mạng. Mỗi con người sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh
phúc cho bản thân. Tuy nhiên, nếu để lợi ích cá nhân đưa ta sa vào chủ nghĩa cá
nhân, tham ô, tham nhũng, lãng phí v.v thì ta sẽ trở thành con người xấu xa, độc ác,
đáng để cả xã hội lên án. Còn nếu lợi ích cá nhân của ta có thể rất lớn nhưng nó
nằm trong lợi ích của cả tập thể, nó là những gì xã hội đền đáp đúng mức cho
những đóng góp của ta cho sự phát triển của xã hội thì đó là điều đáng trân trọng
và được xã hội tôn vinh. Mỗi đảng viên, CBVC của Nhà trường hãy cùng nhau thi
đua thực hiện lời dạy của Bác “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân” để xây dựng môi trường giáo dục đào tạo của trường Đại học Kỹ thuật
Công nghiệp thực sự trong sáng nhằm thực hiện tốt nguyên lý giáo dục của Đảng:
Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình
và xã hội.

