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I. LÃNH ĐẠO LÀ GÌ? 
 
Lãnh đạo là dắt đường, dẫn lối đến một mục tiêu đã định. Lãnh đạo 
được dịch sang tiếng Anh là "lead", người lãnh đạo là "leader" và sự 
(hay thuật) lãnh đạo là "leadership". 
 
Bất cứ tập thể nào dù nhỏ hay lớn đều phải có lãnh đạo. Ngay trong 
gia đình cũng cần có người dẫn dắt. Một tổ chức đấu tranh hay tổ chức 
cộng đồng rất cần sự lãnh đạo sáng suốt, đứng đắn. Không lãnh đạo, 
tổ chức sẽ hỗn loạn, tan rã hoặc đi lạc đường đưa đến thất bại. Trong 
một nước, sự lãnh đạo lại rất cần thiết để đạt mục tiêu mưu cầu lợi ích 
cho quốc dân. 
 
Trong một tập thể hoặc một nhóm người mà kẻ nói thế này, người nói 
thế khác, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy làm, đó chỉ là một tổ chức ô 
hợp, trước sau cũng tan rã. Mục đích của lãnh đạo là tổ chức và phối 
hợp để từ trên xuống dưới cùng một lòng, thống nhất ý chí, thống nhất 
hành động để đi đến thành công. 
 
Vào thời quân chủ lãnh chúa xa xưa, vua chúa nắm giữ độc quyền 
lãnh đạo, toàn quyền sinh sát trong tay. Nếu may mắn được một ông 
vua tài đức, sáng suốt thì dân chúng được nhờ. Ngược lại cả nước sẽ 
phải khốn đốn. 
Trong thời cận đại, có rất nhiều trường hợp cá nhân độc tài lãnh đạo 
như Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Trạch Đông, v.v... đã suýt đưa thế 



giới đến bờ diệt vong. 
 
Tại Việt Nam, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản bề ngoài cũng đề ra 
nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", nhưng thực tế tập thể 
đây chỉ là đảng cộng sản nắm độc quyền sinh sát trong đảng cũng như 
ngoài quần chúng. Bản điều lệ của đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ 
"đảng kiểm soát nhà nước và quần chúng từ trên xuống dưới" 
 
Trước trào lưu tiến hoá của thế giới, tư tưởng dân chủ trở thành mẫu 
mực sinh hoạt trong đời sống xã hội, cá nhân độc tôn lãnh đạo không 
còn được chấp nhận. Các nhà độc tài trên thế giới dần dần bị loại bỏ. 
Sự sụp đổ của các nước độc tài cộng sản và mùa Xuân Á Rập gần đây 
đã chứng minh rõ ràng. 
 
Do đó, nguyên tắc lãnh đạo mới được đề ra nhằm giảm bớt sự độc tôn 
cá nhân cai trị hay phe nhóm. Nguyên tắc lãnh đạo mới phải như thế 
nào, người lãnh đạo cần có những yếu tố gì và phương thức lãnh đạo 
phải ra làm sao, đó là những vấn đề được nêu ra ở đây. 
 
II. NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO: TINH THẦN DÂN CHỦ 
 
Ngày nay, như trên đã nói, nguyên tắc sinh hoạt dân chủ đã trở thành 
phổ biến và lãnh đạo dân chủ được thể hiện qua phương thức "tập thể 
lãnh đạo, cá nhân phụ trách". 
 
Thế nào là "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"? 
 
Trong nguyên tắc này, những quyết định quan trọng đều phải được 
bàn thảo một cách dân chủ, nghĩa là mọi người có quyền phát biểu ý 
kiến theo phương thức dân chủ rồi lấy biểu quyết. "Thiểu số phục tùng 
đa số" là nguyên tắc phổ cập hiện đại để giải quyết những bất đồng. 
Một khi đã biểu quyết rồi, tất cả đều phải chấp hành. 
 



Tập thể cũng đề cử cá nhân hoặc những người lãnh đạo theo phương 
pháp dân chủ, nghĩa là có ứng cử, đề cử và bỏ phiếu. Sau khi tập thể 
chấp nhận một cá nhân hoặc một nhóm giữ trách nhiệm, 

 

những thành viên khác phải tuân theo. Những người được đề cử sẽ 
lãnh đạo tổ chức dựa theo quyết định của tập thể. Nếu vi phạm, những 
cá nhân lãnh đạo có thể bị chế tài theo nội quy của tổ chức 

Tại sao phải "TẬP THỂ LÃNH ĐẠO" ? 
 
Một cá nhân dù tài giỏi, xuất sắc vẫn có những sai lầm. Nếu chỉ một 
cá nhân lãnh đạo một tổ chức lớn, một cộng đồng lớn, hay một đất 
nước thì cá nhân lãnh đạo sẽ tạo rất nhiều tai hại. Những thí dụ nêu 
trên đã chứng minh. 
 
Ngoài ra, nếu cá nhân lãnh đạo có mệnh hệ nào thì tổ chức sẽ tan vỡ 
và công việc sẽ thất bại. Sau khi vua Quang Trung băng hà, việc lãnh 
đạo trong nước được trao vào tay một ông vua nhu nhược đã đưa triều 
đại nhà Nguyễn Tây Sơn đến chỗ diệt vong. 
 
Ngược lại, bất cứ vấn đề nào nếu được bàn thảo kỹ lưỡng sẽ có nhiều 
ưu điểm. Những quyết định từ tập thể chắc chắn sẽ ít sai lầm hơn của 
một người. Thời đệ nhị thế chiến, nhà độc tài Hitler đã đưa dân tộc 
Đức vào một cuộc chiến phiêu lưu làm cả thế giới điêu đứng. Lam 
Sơn Khởi Nghĩa chống Minh là biểu hiệu của tập thể lãnh đạo, nhờ đó 
đã qui tụ được trí và lực của toàn dân đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng 
lợi. 
 
Cá nhân phụ trách và "lãnh tụ" 
 
Cá nhân phụ trách theo tập thể khác với "lãnh tụ". Thật ra lãnh tụ 
(leader) có nghĩa là người cầm đầu một tổ chức. Nhưng danh từ "lãnh 



tụ" đã được hiểu sai hoặc bị lạm dụng trở thành "người số một” của tổ 
chức, từ đó đưa đến đầu óc độc tôn, chẳng cần nghe ai, đứng trên luật 
pháp (nếu có luật pháp đứng đắn). Kinh nghiệm cho thấy nhiều "lãnh 
tụ độc tôn" đã làm tổ chức tan vỡ, hoặc tệ hơn nữa, dẫn đất nước đến 
chỗ lụn bại. Ngoài ra, nhiều người vẫn còn có khuynh hướng “tôn 
sùng cá nhân” theo kiểu giới giang hồ, tạo ra những lãnh tụ độc tôn, 
bất chấp ý kiến của tập thể nên đã thất bại. 
 
Nói tóm lại, lãnh đạo thời hiện đại là "lãnh đạo dân chủ” với phương 
thức “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", trên dưới một lòng, cùng 
bắt tay nhau thực hiện công tác đề ra, tạo kết quả chung 


