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Tóm tăt nội dung: Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những 

nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính đảng của giai cấp công 

nhân, được ra đời cùng với lý luận về xây dựng “Đảng kiểu mới” và là một 

trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng “Đảng kiểu mới”. Nguyên tắc này 

đã được Đảng ta nhiều lần khẳng định là một nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, 

sinh hoạt và hoạt động của Đảng, là sự khác biệt giữa “Đảng kiểu mới” của 

giai cấp công nhân, đảng cách mạng chân chính với các Đảng chính trị xã hội 

khác. 

***** 

Với tư cách là nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức và hoạt động của 

Đảng, mọi hoạt động và quan hệ giữa các tổ chức Đảng với nhau, giữa cấp trên 

và cấp dưới, giữa tổ chức và cá nhân đảng viên, cá nhân và tập thể, tự do và kỷ 

luật… đều phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đó, tập trung dân 

chủ giúp phát huy tiềm năng trí tuệ trong Đảng, trong nhân dân, đảm bảo cho 

các quyết định của tổ chức Đảng bớt sai lầm, khuyết điểm, vừa đảm bảo cho 

Đảng đoàn kết, thống nhất tạo thành một sức mạnh nhằm đảm bảo giữ vững 

chính trị, ổn định tư tưởng và kiện toàn tổ chức Đảng. Ngoài ra, nguyên tắc tập 

trung dân chủ giúp loại bỏ khuynh hướng độc đoán, vô chính phủ, phá hoại sự 

thống nhất của Đảng. Nếu phá vỡ nguyên tắc tập trung, dân chủ thì Đảng Cộng 

sản không còn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động. 

Như vậy có thể thấy rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện qua 

hai nội dung: Tập trung và dân chủ. 

Tính tập trung trong Đảng thể hiện trước hết ở sự thống nhất về tư tưởng, 

về đường lối chính trị, về tổ chức hoạt động. Sự thống nhất này được thể hiện ở 

chỗ Đảng chỉ có một trung tâm lãnh đạo duy nhất thông qua cơ quan cao nhất là 

đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, giữa hai kỳ đại hội là Ban chấp hành Trung 

ương và thể hiện trong cơ cấu tổ chức của Đảng.  

Về mặt tổ chức của Đảng, tính tập trung được thể hiện ở vấn đề Đảng phải 

thống nhất về quy mô và hình thức tổ chức. Để đảm bảo tính tập trung này, phải 

thống nhất ý chí, hoạt động theo kỷ luật của Đảng một cách tự giác, nghiêm 

minh. Kỷ luật Đảng là bắt buộc đối với mọi đảng viên, đòi hỏi thiểu số phục 
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tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong 

toàn Đảng phục tùng đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và Ban chấp hành 

Trung ương.   

Về đường lối chính trị của Đảng, tính tập trung đòi hỏi phải có cương lĩnh, 

đường lối, mục tiêu cách mạng thống nhất, được mọi tổ chức Đảng và đảng viên 

tuân thủ và thực hiện, toàn dân hướng vào phấn đấu. Đảng phải có điều lệ thống 

nhất – Điều lệ chính là bộ luật của toàn Đảng mà mọi tổ chức Đảng và đảng viên 

phải chấp hành vô điều kiện cả về nhận thức và chấp hành. 

Tính dân chủ trong Đảng thể hiện ở nội dung mọi đảng viên có quyền 

ngang nhau, đều được tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại biểu để thực hiện 

quyền của mình, thể hiện ý kiến của mình trong mọi công việc của Đảng, khi 

thảo luận thì thực sự dân chủ, khi hành động phải thống nhất trăm người như 

một; các cơ quan lãnh đạo của Đảng đều do dân chủ bầu cử lập ra, Đảng lấy tự 

phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; thực hiện chế độ báo cáo 

trước tổ chức Đảng đã bầu ra mình và có thể bị bãi miễn bết kỳ lúc nào nếu 

không xứng đáng và không hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao. Hoạt động lãnh 

đạo của Đảng theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, kết hợp cá nhân phụ trách, phát 

huy tinh thần trách nhiệm cá nhân. Ý kiến phụ thuộc vào thiểu số được bảo lưu, 

không phân biệt đối xử đối với người có ý kiến thuộc về thiểu số. 

Để hình thành nên nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, đảm bảo Đảng 

luôn có sự thống nhất về mặt tư tưởng, đảm bảo đảng viên đóng góp ý kiến và 

công sức cho Đảng, giữa tính tập trung và tính dân chủ phải gắn bó, khăng khít 

với nhau trong một nguyên tắc thống nhất không thể tách rời. Sự thống nhất 

trong nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện như sau: 

Thứ nhất, dân chủ là điều kiện, tiền đề tập trung. Nếu tập trung mà tách rời 

dân chủ sẽ biến thành chuyên quyền độc đoán. Kết quả đem lại không phải là 

đoàn kết mà là chia rẽ, đến chừng mực cao hơn sẽ dẫn đến dân chủ cực đoan. Vì 

lẽ đó, tập trung phải dựa trên tiền đề dân chủ để tránh tính trạng chuyên quyền 

độc đoán, để người dân vẫn là người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 

Thứ hai, tập trung là cơ sở đảm bảo cho dân chủ thực hiện đúng hướng, 

đúng mục đích. Dân chủ phải dựa trên cơ sở tập trung, nếu không sẽ dẫn đến 

tình trạng vô tổ chức, tự do, tùy tiện, mất tập trung trong Đảng. Thông qua dân 

chủ sẽ giúp cho quyền lực của nhân dân không bị tách rời, không phân tán dẫn 

đến mất tập trung. 

Do đó, không thể có dân chủ thực sự nếu không có tập trung và ngược lại, 

cũng không có tập trung thực sự mà không có dân chủ. Đó là mối quan hệ biện 



chứng giữa tập trung và dân chủ. Tập trung dân chủ đối lập với tập trung quan 

liêu, tập trung không đối lập với dân chủ. Tách rời hai mặt này sẽ dẫn đến lệch 

lạc, thậm chí những tổn thất khó lường hết, có hại cho sự lãnh đạo và sức mạnh 

của Đảng. Vì vậy, tập trung và dân chủ là hai mặt nhưng thống nhất với nhau 

không thể tách rời trong một nguyên tắc cơ bản – nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Đảm bảo nguyên tắc tập trung chủ là vấn đề sống còn của Đảng trong giai 

đoạn hiện nay. Bài học trong lịch sử về sự sụp đổ của các tổ chức Đảng Cộng 

sản đã cho thấy rằng việc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ là 

một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng, 

gây phá vỡ Đảng về mặt tổ chức. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 

theo nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là nguyên tắc tổ chức căn bản của 

Đảng, đây chính là sức mạnh nội sinh của Đảng.  

Những nội dung trên nhằm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của 

mọi tổ chức Đảng và đảng viên trong tham gia vào công việc của đảng, đồng 

thời đảm bảo sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng, tạo ra sức mạnh của 

khối đoàn kết nhất trí, kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh. Trong Điều 9 – Điều lệ 

Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ:  

“Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội 

dung cơ bản của nguyên tắc đó là : 

1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 

2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ 

quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ 

đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là 

ban chấp hành Đảng bộ, Chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ). 

3. Cấp uỷ các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước 

đại hội cùng cấp, trước cấp uỷ cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình 

hình hoạt động của mình đến các tổ chức Đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình 

và phê bình. 

4. Tổ chức Đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu 

số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các 

tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành 

Trung ương. 

5. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi 

có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, 

mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về 



thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp uỷ cấp trên cho đến Đại hội đại 

biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được 

truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp uỷ có thẩm quyền nghiên cứu 

xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về 

thiểu số. 

6. Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, 

song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.”1 

Trong thời gian qua, Đảng ta vẫn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và 

đã đạt được nhiều tiến bộ trong thực hiện dân chủ trong xã hội, phát huy trí tuệ 

và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Các cấp ủy Đảng đã thực 

hiện đúng chế độ kiểm điểm công tác tự phê bình và phê bình, qua đó phát hiện 

và xử lý nhiều vụ vi phạm kỷ luật của Đảng, Qua đó đảm bảo sự thống nhất và 

đoàn kết trong Đảng. Đảng ta đã kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ, xem 

đây là nguyên tắc căn bản trong tổ chức và sinh hoạt đảng, đồng thời Đảng ta 

cũng có những đổi mới trong việc thực hiện nguyên tắc này. Báo cáo Chính trị 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, từ 

sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ ở cơ sở đến sinh hoạt Ban Bí thư, Bộ Chính 

trị, Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Thực 

hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chống quan liêu, bè phái, cục bộ, địa 

phương, lối làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân chủ”2. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đạt được vẫn còn bộc lộ những hạn chế 

trong nhận thức và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa thực hiên triệt 

để, còn hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán thiếu dân 

chủ hay dân chủ hình thức. Trong sinh hoạt của nhiều cấp ủy và tổ chức Đảng 

không được xem trọng, Nghị quyết không cụ thể, không có sự thống nhất cao 

trong nhận thức và hành động . Dân chủ mà vô kỷ luật sẽ dẫn đến kỷ cương lỏng 

lẻo, nói và làm tùy tiện, chấp hành kỷ luật của Đảng, Nhà nước. Tập trung mà 

không dân chủ sẽ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): 

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã nêu lên một số vấn đề 

cấp bách: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng 
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gia, Hà Nội, tr. 259. 



viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt 

lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, 

tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. 

Nguyên nhân của những vấn đề trên có thể kể đến: “… các nguyên tắc tập trung 

dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, 

vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát.”.  

Có thể thấy tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng 

mà Đảng ta luôn luôn khẳng định, tôn trọng và nghiêm túc thực hiện. Đặc biệt, 

phải quán triệt quan điểm này một cách triệt để theo tinh thần Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề 

cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, dân chủ phải được thực hiện 

từ cơ sở, tập trung cũng phải bắt đầu từ cơ sở. Mọi cán bộ, đảng viên phải quán 

triệt sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên quyết chống các biểu hiện vi 

phạm dân chủ, tập trung quan liêu, chống các biểu hiện của dân chủ hình thức 

hoặc dân chủ “vô chính phủ”. Ở đâu và lúc nào, Đảng xa rời nguyên tắc tập 

trung dân chủ thì Đảng thực sự không còn sức mạnh. Ngoài ra, việc thực hiện 

tập trung dân chủ phải được thể hiện một cách thống nhất từ Trung ương đến địa 

phương, từ những người đứng đầu tổ chức Đảng đến từng Đảng viên, Hội nghị 

cũng nêu rõ: “Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương ... làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện 

nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và 

phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống.”  

Vì lẽ trên, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản có ý nghĩa 

sống còn của Đảng Cộng sản. Đây cũng là một lý do mà thế lực thù địch luôn 

luôn tập trung sức tấn công nhằm phủ nhận, phê phán, xuyên tạc, đả kích 

nguyên tắc này trong hoạt động tổ chức của Đảng, nhằm làm giảm uy tín, sức 

chiến đấu của Đảng. Do đó, cần xác định rõ rằng nếu xóa bỏ nguyên tắc tập 

trung dân chủ sẽ sa vào cái bẫy của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, sự phân 

liệt trong Đảng tất yếu sẽ xảy ra. 

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ 

trong Đảng, đòi hỏi cần phải quán triệt các nội dung sau: 

Thứ nhất, giáo dục cho từng đảng viên hiểu rõ yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, 

tầm quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ; qua đó phát huy trí tuệ đóng 

góp cho sự lãnh đạo và việc xây dựng Đảng. Đồng thời nâng cao tính tổ chức, 

tính kỷ luật cho đảng viên. 



Thứ hai, xây dựng quy chế hoạt động chặt chẽ, phân tích, mô tả rõ trách 

nhiệm, mối quan hệ trong các bộ phận của Đảng, các chức danh trong cơ quan 

lãnh đạo.  

Trong đó, phải cụ thể hóa nguyên tắc này thành các quy chế, quy định, kèm 

theo các chế tài cần thiết, càng cụ thể càng tốt để dễ thực hiện và kiểm tra như: 

phải quy định thành chế độ cán bộ lãnh đạo các cấp đi làm việc trực tiếp ở cơ sở, 

tiếp xúc với dân, đối thoại với quần chúng và cấp dưới, giải quyết kịp thời và 

dứt khoát những công việc cấp bách. Phải quy định hết sức rạch ròi, cụ thể trách 

nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chế độ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, 

phải quy định rõ tất cả những vấn đề thuộc về chủ trương, biện pháp lớn nhất 

thiết phải được tập thể cấp ủy hoặc tập thể chi bộ bàn bạc và quyết định; những 

vấn đề kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện chủ trương đó thì giao cho cá 

nhân phụ trách, và có quyền tự giải quyết, nhưng không trái với chủ trương, biện 

pháp của Đảng, của tập thể đã quyết. Phải bảo đảm các quyền của Đảng viên, 

nhất là quyền được thảo luận một cách thẳng thắn các vấn đề về đường lối, 

chính sách của Đảng, quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức, về 

hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở mọi cấp. Đảng viên có quyền được 

thông tin, được quyền bảo lưu ý kiến. 

Thứ ba, xây dựng bầu không khí dân chủ, tính kỷ luật trong đơn vị. Đặc 

biệt, đối với đồng chí đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ quan lãnh đạo, đơn vị cơ sở 

phải gương mẫu tự giác chấp hành nguyên tắc. 

Thứ tư, duy trì chế độ sinh hoạt cơ quan lãnh đạo để phát huy sự lãnh đạo 

của tập thể và nâng cao trách nhiệm của cá nhân. Phải phát hiện kịp thời và xử 

lý nghiêm minh các tổ chức Đảng và cán bộ Đảng viên vi phạm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, những người có thái độ trấn áp, trù dập người phê bình hoặc lợi 

dụng phê bình để đả kích, vu cáo người khác gây chia rẽ mất đoàn kết. Trong 

sinh hoạt phải đề cao tự phê bình và phê bình. 

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập 

trung dân chủ của đảng viên và tổ chức đảng theo quy định của điều lệ Đảng. 

Trong đó, cần tăng cường kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với việc thực hiện 

dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ của cấp ủy cấp dưới. Việc kiểm tra 

nhằm phát hiện, chỉnh sửa các vi phạm, đồng thời giúp cấp ủy cấp trên tổng kết 

thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện các quy chế ở cấp dưới. 

Thứ sáu, thường xuyên đề phòng, đấu tranh khắc phục các khuynh hướng 

tập trung quan liêu, chuyên quyền độc đoán và khuynh hướng dân chủ hình thức 

hoặc dân chủ vô chính phủ. 



Thông qua thực tiễn hoạt động của Đảng đã cho thấy thành công hay thất 

bại đều có mối liên hệ đến thái độ đúng, sai trong việc thực hiện nguyên tắc tập 

trung, dân chủ. Đảng ta khẳng định dứt khoát giữ vững và thực hiện tốt nguyên 

tắc tổ chức và sinh hoạt đảng của đảng kiểu mới, trước hết là nguyên tắc tập 

trung dân chủ, đó là sự khẳng định tỉnh táo, sáng suốt phù hợp với bản chất của 

Đảng Cộng sản chân chính, phù hợp với xu thế của thời đại. Để thống nhất tinh 

thần và lực lượng, trước hết “tư tưởng chính trị và tổ chức của Đảng đều phải 

thống nhất” nhằm phát huy mọi năng lực chiến đấu, lao động, công tác, chủ 

động sáng tạo của mỗi thành viên của tổ chức đảng và tổ chức Nhà nước. Muốn 

vậy, Đảng cần phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân 

chủ./. 
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