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Đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có nhiều công lao to lớn đối 

với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, 

đồng chí luôn nêu cao tấm gương trong sáng: Với quân thù - hiên ngang bất khuất; với 

công việc luôn tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên 

trên hết; với đồng chí, khiêm nhường, chu đáo, thân tình; với bản thân là gương sáng 

về tự phê bình và phê bình, một nếp sống giản dị, khoan dung. Đồng chí được Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiều trọng trách, trong đó, trên cương vị Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương (giai đoạn 1948-1954 và giai đoạn 1973-1976), Phó Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương (từ 1957-1959), đồng chí đã có những cống hiến quan trọng trong 

công tác xây dựng Đảng ta, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng 

chiến vĩ đại của dân tộc. 

 

1. Những cống hiến với công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác xây 

dựng Đảng 

Là một trong những lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, trải qua những năm 

tháng đấu tranh kiên cường với kẻ thù trên khắp mặt trận, từ ngày đầu dựng Đảng đến 

thời kỳ đổi mới, dấu ấn của đồng chí Lê Văn Lương in đậm trên nhiều lĩnh vực. Với 

thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú, đồng chí đã đúc rút và đóng góp nhiều kinh 

nghiệm quý báu về xây dựng Đảng. Trên cương vị làm Trưởng Ban Đảng vụ từ 1948-

1950, đồng chí đã tham mưu giúp Trung ương Đảng soạn thảo Điều lệ Đảng mới, lập 

danh sách những người ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Bí thư, Bộ Chính trị… để góp 

phần vào công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng 

lần thứ II. Sớm nhận thức sự cần thiết phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư 

tưởng và tổ chức, Đồng chí đặc biệt coi trọng công tác giáo dục tư tưởng với cán bộ, 

đảng viên. Sau thành công của Đại hội, ngày 21-6-1951, đồng chí Lê Văn Lương đã 

viết bài cho báo Nhân Dân với chủ đề “Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng như thế nào” 

với mục tiêu chỉ rõ những mặt được và hạn chế trong việc học tập Nghị quyết Đại hội 

Đảng. Theo đồng chí, cần xác định rõ mục đích của việc học Nghị quyết, đó là: “làm 

cho mỗi đảng viên tăng gia tinh thần trách nhiệm, tăng gia ý thức phục vụ Đảng, phục 

vụ Nhân dân, nắm vững lập trường chính trị và các chính sách căn bản của Đảng, lấy 

đó làm kim chỉ nam cho mọi chủ trương, công tác và tư tưởng hằng ngày, chống các 

bệnh cá nhân chủ nghĩa, xa quần chúng, khuynh tả, khuynh hữu”[1]. Đồng chí nhấn 

mạnh, cán bộ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần bám sát tình hình và chủ 

trương công tác tại từng ngành, từng địa phương, nghiên cứu kỹ các chỉ thị, nghị quyết 

của Trung ương, các bài báo, các sách đã xuất bản có liên quan để hiểu cho sâu sắc, cụ 

thể hơn. Trong bài “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng”[2], đồng chí nêu rõ vai trò 

quan trọng của công tác tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí khẳng định 

bên cạnh những ưu điểm của cán bộ, đảng viên như không sợ hy sinh, gian khổ, khó 

khăn, hết lòng phụng sự Nhân dân, trong Đảng ta lúc bấy giờ còn một số đảng viên chưa 

hiểu rõ quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Đảng, của Nhân dân, coi trọng lợi 
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ích cá nhân hơn lợi ích của Đảng và của nhân dân: “công tác xây dựng Đảng ta hiện nay 

phải lấy việc xây dựng tư tưởng làm phương châm chủ yếu”[3]. Vì vậy theo đồng chí, 

cần tập trung trau dồi ý thức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, quan điểm giai cấp, quan 

điểm quần chúng và quan điểm tổ chức. Giáo dục lý luận phải kết hợp với cải tạo tư 

tưởng và lãnh đạo tư tưởng. Cải tạo và lãnh đạo tư tưởng cũng cần dựa vào giáo dục lý 

luận. Thực hiện tốt những công việc trên chính là góp phần nâng cao chất lượng của 

Đảng, làm cho Đảng thật xứng đáng đóng vai trò tiền phong trên con đường kháng 

chiến, kiến quốc. 

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi 

quan trọng về quân sự, chính trị, kinh tế, thì trong cán bộ, đảng viên xuất hiện tư tưởng 

chủ quan, không thấy đầy đủ tính chất lâu dài và gian khổ của cuộc kháng chiến, xuất 

hiện tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, không quan tâm đến quyền lợi thiết thân của quần 

chúng,… Trước tình hình đó, đồng chí Lê Văn Lương đã tham mưu cho Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện công tác chỉnh đốn các cơ quan cấp tỉnh, huyện, góp 

phần nhanh chóng ổn định hệ thống tổ chức đảng và củng cố lòng tin của quần chúng 

nhân dân với Đảng, xây dựng hậu phương vững chắc. Trên cơ sở nghiên cứu sâu sát 

tình hình cơ sở, đến các địa phương nắm bắt tình hình, kiên quyết uốn nắn các sai lầm, 

khuyết điểm, tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba khóa II, đồng chí Lê Văn Lương đã có 

báo cáo cụ thể về “Vấn đề chỉnh Đảng”, trong đó nêu cụ thể lý do, nội dung và phương 

pháp chỉnh Đảng phù hợp với yêu cầu tình hình cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh chỉnh 

Đảng cần bắt đầu chỉnh huấn cán bộ, tiến hành từ trên xuống. “Khi nào chỉnh huấn cán 

bộ xong, mới có thể chỉnh đốn chi bộ”[4]. Điểm mới của cuộc chỉnh đốn lần này chính 

là tập trung vào con người trước khi chỉnh đốn tổ chức. Ngày 16-6-1952, tại lớp chỉnh 

huấn Trung ương, Đồng chí tiếp tục có bài viết giải đáp ý nghĩa, mục đích và thái độ 

chỉnh Đảng để giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ và sâu sắc hơn về nội dung của cuộc chỉnh 

Đảng. 

Trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong giai đoạn 1973-1976, 

đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó có 

một văn kiện rất quan trọng là Nghị quyết số 225 ngày 20-2-1973 của Bộ Chính trị về 

“Công tác cán bộ của Đảng trong giai đoạn mới”. Nghị quyết ra đời đã đáp ứng yêu cầu 

bức thiết của tình hình và nhiệm vụ cách mạng lúc bấy giờ. Để quán triệt và thực hiện 

Nghị quyết, đồng chí đã có bài viết “Một số quan điểm cơ bản về công tác cán bộ và 

việc thi hành nghị quyết số 255 của Bộ Chính trị”[5]. Trên cơ sở nhìn thẳng vào sự thật, 

đánh giá đúng sự thật, Đồng chí đã có những đánh giá sâu sắc về tình hình cơ cấu đội 

ngũ cán bộ, những ưu điểm và khuyết điểm chính của cán bộ, đảng viên và rút ra nhiều 

nguyên nhân chủ quan, khách quan cụ thể chi tiết. Từ đó, đồng chí đưa ra các nhiệm vụ 

công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu cách mạnh, trong đó nhấn mạnh: Có phương án xây 

dựng bộ máy tổ chức tốt sẽ quyết định việc xây dựng từng người cán bộ được tốt. Quán 

triệt phương châm trên, cần nhận rõ tác động qua lại giữa nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ 

tổ chức với việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ 

nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tổ chức. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ 

chức và tiêu chuẩn cán bộ mà tiến hành đánh giá cán bộ, điều chỉnh cán bộ và kiện toàn 

bộ máy. Với công tác cán bộ, đồng chí lưu ý cần kết hợp cán bộ già, trẻ, cũ, mới, cán 
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bộ là trí thức, cả cán bộ ngoài Đảng và xác định sự nghiệp cách mạng là lâu dài, lớp 

người sau kế tiếp lớp người trước, đội ngũ cán bộ từng bước, phải được mở rộng, bổ 

sung, phát triển, được tiếp nối liên tục giữa lớp cán bộ này với lớp cán bộ khác và phải 

kế thừa có chọn lọc. Phải có sự đoàn kết giữa các lớp cán bộ, tránh gây ra những tâm 

trạng tiêu cực, không có lợi cho sự nghiệp chung. Với tầm khái quát lý luận và thực tiễn 

sâu sắc, đồng chí đã nêu ra những việc cần làm để thực hiện tốt Nghị quyết số 225 của 

Bộ Chính trị, đó là: (1) tổ chức tốt việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính 

trị; (2) các ngành, địa phương cần bàn rõ thêm nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tổ chức 

của mình; (3) vạch ra kế hoạch công tác cán bộ; (4) xây dựng tiêu chuẩn cụ thể của các 

loại cán bộ; (5) đánh giá cán bộ, điều chỉnh cán bộ và kiện toàn bộ máy; (6) vấn đề đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ; (7) phải chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ. 

Với mục tiêu kịp thời bổ sung, kiện toàn cán bộ cho Trung ương Cục, Khu uỷ 

khu V, các tỉnh, thành phố miền Nam và tiếp quản, quản lý, xây dựng, phát triển các 

vùng mới giải phóng, đồng chí Lê Văn Lương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

ban hành một số văn kiện quan trọng như: Chỉ thị số 201-CT/TW ngày 19-3-1973 của 

Bộ Chính trị về chính sách đối xử với những người có vấn đề cần xem xét về mặt quan 

hệ gia đình; Thông báo số 11-TB/TW ngày 18-4-1975 của Ban Bí thư quy định về phân 

công và phân cấp quản lý cán bộ, trong đó nêu rõ trách nhiệm, mối quan hệ trong việc 

quản lý cán bộ, về chế độ nhận xét đối với cán bộ; Thông tri số 316-TT/TW ngày 21-4-

1975 của Ban Bí thư về việc điều động cán bộ cho miền Nam; Chỉ thị 236-CT/TW ngày 

18-9-1976 của Ban Bí thư về công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ các lực lượng cách mạng 

miền Nam… Các văn kiện này đã để lại nhiều kinh nghiệm quý về công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ Đảng nói chung cũng như việc xem xét, giải quyết vấn đề chính trị hiện 

nay. Đồng chí Lê Văn Lương đặc biệt quan tâm công tác tự phê bình và phê bình trong 

Đảng, thể hiện qua việc tham mưu cho Trung ương các văn bản như: Thông tri số 314-

TT/TW ngày 19-4-1975 của Ban Bí thư về tự phê bình và phê bình trong đợt sinh hoạt 

chính trị để thi hành Nghị quyết số 23; Chỉ thị 230-CT/TW ngày 13-7-1976 của Ban Bí 

thư về đợt giáo dục chính trị, tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng.  

 

 2. Những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc 

Trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Lương 

đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, đặc biệt 

đã góp phần phát triển được đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, xây dựng hệ 

thống tổ chức cơ sở đảng vững mạnh ở các cấp, các ngành, các địa phương với cơ chế 

hoạt động ngày càng tiến bộ. Trong công tác tổ chức, đồng chí có trách nhiệm cao đối 

với sinh mạng chính trị của cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của 

Đảng, yêu thương cán bộ, công minh, kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh không 

khoan nhượng đối với cái sai. 

Đồng chí Lê Văn Lương đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng tổ chức, 

cán bộ, đặc biệt góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

II của Đảng. Đồng chí đã tham mưu, giúp Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị tổ chức 

Đại hội, soạn thảo Điều lệ mới, chuẩn bị nhân sự ứng cử vào Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sau hơn 15 năm, Đảng mới tổ chức đại hội, số lượng 



đảng viên tăng lên rất nhanh, trong đó rất nhiều đồng chí xứng đáng được lựa chọn. Là 

Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội II của Đảng, đồng chí luôn cẩn trọng trong đánh giá, 

sử dụng, sắp xếp cán bộ, đặc biệt là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Đồng chí đã 

phát huy dân chủ, quan tâm lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên các cấp, chú trọng 

lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, lựa chọn cán bộ. 

Trong hai năm 1948 và 1949, Đảng đã kết nạp hơn 50 vạn đảng viên, trong đó 

có rất nhiều đảng viên trung thành, hăng hái, nhưng do quan điểm phát triển Đảng chưa 

thực sự đúng đắn, kết nạp ồ ạt nên đã đưa vào Đảng một số người không xứng đáng, 

kém ý thức đảng, ý thức giai cấp. Vì thế, để tăng cường củng cố Đảng và giáo dục đảng 

viên, đồng chí Lê Văn Lương đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Đảng tạm 

ngừng kết nạp đảng viên mới trong toàn quốc, để tập trung vào việc củng cố hàng ngũ, 

tăng cường giáo dục đảng viên đã được kết nạp từ trước. Đồng chí Lê Văn Lương chỉ 

rõ, trong khi tạm ngừng kết nạp số đảng viên mới, các cấp ủy đảng phải hết sức chú 

trọng đến việc chấn chỉnh Đảng bằng cách tích cực thực hiện hai cuộc vận động “đào 

tạo cán bộ, học tập lý luận” và “phê bình và tự phê bình” mà Trung ương đã đề ra. 

Trong hoàn cảnh kháng chiến chống Pháp đầy khó khăn, thử thách, công cuộc 

“vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo 

về số lượng và lớn mạnh về chất lượng, vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được 

Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Sau Hội nghị cán bộ 

Trung ương lần thứ VI (14 đến 18-1-1949), thực hiện chủ trương của Đảng về công tác 

huấn luyện cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng, Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái 

Quốc chính thức trở thành Trường Huấn luyện cán bộ hoạt động thường xuyên, đánh 

dấu bước phát triển mới trong công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng. 

Đồng chí Lê Văn Lương được cử làm Giám đốc đầu tiên của Trường Đảng Trung ương 

Nguyễn Ái Quốc và giữ chức vụ này từ năm 1949 đến năm1956[6]. Trên cương vị 

Trưởng Ban Đảng vụ, Giám đốc Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc, đồng chí 

Lê Văn Lương đã góp phần xây dựng những lớp cán bộ cao cấp đầu tiên của Đảng ta. 

Công tác giáo dục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được đặc biệt chú trọng, góp 

phần nhanh chóng ổn định hệ thống tổ chức đảng và củng cố lòng tin của quần chúng 

nhân dân với Đảng, xây dựng hậu phương vững chắc để kháng chiến chống thực dân 

Pháp thắng lợi, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Trên cương vị Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 

Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong giai đoạn 1954 đến năm 1955, đồng chí Lê Văn 

Lương đã chỉ đạo công tác tiếp quản vùng mới giải phóng. Đảm nhiệm một công việc 

hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ, “quan trọng ngang với tác chiến và cũng là một công 

tác trọng tâm như tác chiến” mà Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định, đồng chí Lê 

Văn Lương tuy đảm nhiệm nhiều công việc của Đảng và Chính phủ, nhưng đã thể hiện 

tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. 

Tháng 7-1954, đồng chí tham mưu cho Ban Bí thư ra Chỉ thị về công tác tiếp thu 

và quản lý các thành phố và thị trấn mới được giải phóng, xác định rõ một số việc cần 

làm ngay và Chỉ thị về việc chấp hành lệnh đình chiến. Những biện pháp nêu trên đã cụ 

thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác 

tiếp quản vùng mới giải phóng, kịp thời giúp đảng bộ các địa phương hiểu được tác 

dụng của chính sách và kỷ luật công tác tiếp quản, có ý thức trách nhiệm trong việc thực 
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hiện Hiệp định đình chiến, bảo đảm nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống 

nhân dân. Đi đôi với công tác tư tưởng, đồng chí Lê Văn Lương chỉ đạo kiện toàn tổ 

chức đảng, chính quyền, đoàn thể; mở các lớp bồi dưỡng cho trên 1.000 cán bộ làm 

công tác tiếp quản, giúp anh chị em nắm vững chính sách đối với vùng mới giải phóng, 

nâng cao ý thức trách nhiệm và giữ vững kỷ luật[7]. 

Đến năm 1986, do sức khỏe và tuổi tác, đồng chí Lê Văn Lương không còn tham 

gia Trung ương nhưng được giao làm công tác tổng kết xây dựng Đảng và công tác cán 

bộ. Có thể thấy, qua quá trình hoạt động thực tiễn lâu dài, đồng chí đã tích lũy được 

nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng 

lớn mạnh. Những kinh nghiệm này được thử thách trong lò lửa của chiến tranh cách 

mạng góp phần phát triển được đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực hoàn thành 

nhiệm vụ, có hệ thống tổ chức ở các cấp, các ngành, các địa phương với cơ chế hoạt 

động ngày càng cải tiến. 

 

3. Người anh cả của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng[8], người lãnh đạo trung thành, 

trung thực, ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm, dám trách nhiệm vì lợi ích chung 

Đồng chí Lê Văn Lương là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công 

vô tư, phấn đấu sống và làm việc như một người cộng sản mẫu mực với phong cách làm 

việc dân chủ, giữ vững nguyên tắc, tôn trọng ý kiến tập thể, đặc biệt rất quan tâm chỉ 

đạo công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng. 

Đồng chí thường nhắc nhở đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng: “Chính trong 

công tác thực tế hàng ngày, những tư tưởng và ý thức sai lầm mới biểu lộ rõ nét và cụ 

thể. Các cấp uỷ đảng cần nắm lấy những cơ hội đó để kịp thời phê bình sửa chữa. Bởi 

vậy, trước khi phát động thực hiện một công tác gì, các cấp chỉ đạo phải chuẩn bị tư 

tưởng cho cán bộ, đảng viên, giải thích rõ ý nghĩa và nội dung của công tác đó và 

phương pháp thi hành. Trong thời gian tiến hành công tác, phải theo sát tình hình, kịp 

thời uốn nắn những tư tưởng, hành động lệch lạc, sửa chữa những tư tưởng, hành động 

sai lầm. Khi kết thúc công tác, phải làm tổng kết, kiểm thảo từ trên xuống dưới và từ 

dưới lên trên. Hiện nay, đây là phương pháp thực tế và có hiệu quả nhất để giáo dục tư 

tưởng trong Đảng ta, để xây dựng Đảng ta về mặt tư tưởng. Song cũng cần nhận rõ việc 

giáo dục đảng viên theo phương pháp trên đây là một công trình lâu dài mà chúng ta 

phải kiên nhẫn, bền bỉ tiến hành mới đạt được kết quả tốt”[9]. 

Trong đánh giá cán bộ, đồng chí hết sức công tâm, coi trọng ưu điểm, khoan 

dung với những khuyết điểm của cán bộ và thường tin tưởng ở khả năng phấn đấu vươn 

lên ở cán bộ, đảng viên. Đồng chí thường nhắc nhở cán bộ của mình “đánh giá cán bộ 

trong thời chiến đã khó, trong hòa bình lại càng khó hơn”; “sợ cán bộ chủ quan, cảm 

tính hoặc sợ nhất là yêu nên tốt, ghét nên xấu”[10]. Trong tự phê bình và phê bình, đồng 

chí rất chú trọng phương châm chữa bệnh cứu người, tình thương yêu đồng chí, tính tự 

giác nhận và sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, khi 

thấy đồng chí mình có dấu hiệu bị oan sai, bị vu khống, bịa đặt, đồng chí đều xem xét 

cụ thể và có kết luận rõ ràng, đánh giá đúng người, đúng việc. Từ những việc làm cụ 

thể, đồng chí đã để lại nhiều bài học quý trong công tác đánh giá cán bộ, không chỉ đánh 

giá con người qua lối ứng xử bên ngoài mà phải đi sâu vào bản chất. Bên cạnh việc 

khách quan và công bằng, cán bộ lãnh đạo cần có cái tâm, cái tình trong sử dụng, phê 
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bình và bảo vệ mới có thể đánh giá đúng cán bộ, mới tập hợp, khai thác trí tuệ và nhiệt 

tình của cán bộ trong sự nghiệp chung. 

Trong suốt quá trình công tác, dù với cương vị nào, đồng chí Lê Văn Lương cũng 

luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức. Đồng chí đã đưa ra 5 

tiêu chuẩn người cán bộ tổ chức để cán bộ phấn đấu, rèn luyện, làm tròn nhiệm vụ của 

Đảng giao phó, đó là: “(1) Rất trung thành với Đảng, với giai cấp, suốt đời tận tụy phục 

vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc. (2) Rất nhất trí với đường lối, quan điểm của Đảng, không 

mắc sai lầm về đường lối, quan điểm (hoặc nếu có thì phải thấy và sửa ngay). Nhất trí 

và chấp hành đường lối, quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, công tác xây dựng 

Đảng. (3) Am hiểu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tổ chức của ngành mình. Hiểu cái đã 

qua, nhất là hiểu cái hiện nay và bước phát triển tới. Thông thạo nghiệp vụ công tác cán 

bộ, công tác xây dựng Đảng. Có hiểu biết về quản lý của ngành và hiểu biết khoa học, 

kỹ thuật đến mức cần thiết. Hiểu đời sống xã hội, hiểu biết quần chúng, hiểu cán bộ. 

Nhạy bén với cái mới. (4) Sát cơ sở, gần gũi cán bộ. Đoàn kết với các ngành, biết lắng 

nghe ý kiến phê bình của các ngành. (5). Trung thực, thẳng thắng với Đảng, với đồng 

chí. Khiêm tốn, khách quan, chí công vô tư. Giữ gìn bí mật của Đảng, của cán bộ”[11]. 

Những quan điểm của Đồng chí Lê Văn Lương đã trở thành cẩm nang của cán bộ Ngành 

Tổ chức xây dựng Đảng. 

Quá trình công tác thực tiễn cho thấy, đồng chí là một người lãnh đạo trung 

thành, trung thực, ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm trước sai lầm, 

không vì lợi ích cá nhân. Trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, chúng ta đã 

phạm phải một số sai lầm do làm theo kinh nghiệm của nước ngoài mà không xuất phát 

từ thực tiễn nước ta. Trước khuyết điểm chung ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung 

ương Đảng đã tự phê bình và đề ra phương hướng sửa chữa. Đồng chí Lê Văn Lương 

đã tích cực đi xuống cơ sở nắm tình hình và xác minh những sai lầm để báo cáo và tham 

mưu với Trung ương đề ra những biện pháp sửa sai. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, đồng 

chí Lê Văn Lương đã dũng cảm, trung thực nêu lên tất cả những sai lầm, thể hiện trong 

bản báo cáo do đồng chí chuẩn bị trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 

1956. Bản báo cáo đã nhìn thẳng vào sự thật, tổng hợp đầy đủ những sai lầm, tổn thất 

và có nhiều kiến nghị, đề xuất để Hội nghị Trung ương xem xét. Hội nghị Trung ương 

đã đồng ý những biện pháp sửa sai đã đề ra trong báo cáo như: thả ngay những người 

bị bắt oan; minh oan ngay cho những người bị bắt oan, bị xử oan; khôi phục đảng tịch 

cho những đảng viên bị xử lý sai, vv… Do đó, công tác sửa sai của Đảng được tiến hành 

rất khẩn trương và có kết quả. Bản thân đồng chí Lê Văn Lương thấy mình có phần 

trách nhiệm về sai lầm trong công tác chỉnh đốn tổ chức Đảng, đã tự xin rút khỏi Ủy 

viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Đồng chí  được 

điều về làm Bí thư Khu ủy Tả Ngạn. Đến Đại hội III của Đảng, Đồng chí được Đại hội 

bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, trở về làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và đến Đại hội IV của Đảng, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. 

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, với phần lớn thời gian trên cương vị phụ 

trách công tác tổ chức của Đảng, đồng chí Lê Văn Lương đã tích luỹ được nhiều kinh 

nghiệm từ thực tiễn. Ở đồng chí Lê Văn Lương có cái “tâm” của một người làm công 

tác tổ chức cán bộ của Đảng và có cái “tình” trong cách ứng xử với mọi người, yêu 

thương cán bộ, gần gũi quần chúng, vì sự tiến bộ của đồng chí mình. Đồng chí Lê Văn 
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Lương đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt trên cương 

vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Với những cống hiến to lớn, đồng chí được Đảng 

và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương cao quý khác. 

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương đã để lại những tình cảm tốt đẹp đối 

với đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân. Đồng chí là một người cộng sản kiên cường, 

dũng cảm, trung thực, một người lãnh đạo, người đồng chí mẫu mực, đạo đức cách 

mạng trong sáng, chí công vô tư, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. 
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