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năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghềnghiệp. Đồng thời cập nhật những tư liệu mới 

trong các tài liệu để học sinh học tập, nghiên cứu; 

 Bộ môn xin trân trọng giới thiệu cuốn Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ trung 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

Mã môn học: MH01 
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (lý thuyết: 15 giờ; thảo luận: 13 giờ; kiểm tra: 02 

giờ (01 bài thường xuyên, 01 bài định kỳ))  

I. Vị trí, tính chất của môn học 

1. Vị trí 
Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung 

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp. 

2. Tính chất 
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, 

nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người 

lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

xã hội chủ nghĩa. 

II. Mục tiêu môn học 

1. Về kiến thức 
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính 

trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân 

tốt, người lao động tốt. 

2. Về kỹ năng 
Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính 

sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề 

khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc. 

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo 

đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

III. Nội dung môn học 

1. 1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian 

STT Tên bài 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 
Lý thuyết 

Thảo 

luận 
Kiểm tra 

1 Bài mở đầu 1 1     

2 Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin 4 2 2   

3 Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh 5 3 2   

4 Kiểm tra 1     1 

5 
Bài 3: Những thành tựu của cách mạng 

ViệtNam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
5 3 2   

6 
Bài 4: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, 

con người ở Việt Nam 
10 5 5   

7 
Bài 5: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành 

người công dân tốt, người lao động tốt 
3 1 2   

8 Kiểm tra 1     1 

  Tổng cộng 30 15 13 02 
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BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 

Giới thiệu: 

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một trong những đối tượng nghiên cứu của môn Giáo 

dục chính trị. Trong bài này, chúng ta sẽ hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là gi? Nội dung cơ 

bản và vai trò chủ nghĩa Mác – Lênin như thế nào. 

 Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được: 

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin 

trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội; 

 - Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội. 

 Nội dung chính: 

1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin 

Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết do C.Mác, Ph. Ăngghen sáng lập từ những 

năm giữa thế kỷ XIX, được V.I.Lênin bổ sung, phát triển vào đầu thế kỷ XX. Chủ 

nghĩa Mác - Lênin là hệ thống lý luận thống nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận 

cơ bản là triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị học Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa 

học. Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống lý luận khoa học thống nhất về mục tiêu, con 

đường, biện pháp, lực lượng thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải 

phóng xã hội, giải phóng con người, xây dựng thành công  chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 

cộng sản. 

Ba bộ phận cấu thành của Mác- Lênin có vị trí, vai trò khác nhau nhƣng là một 

thể thống nhất nêu rõ mục tiêu, con đường, lực lượng, phương thức giải phóng  xã hội, giải 

phóng giai cấp, giải phóng con người. 

Triết học Mác-Lênin là khoa học về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã 

hội và tư duy; có vai trò trang bị cho con người cách nhìn khoa học và phương pháp 

đúng đắn để nhận thức, cải tạo và phát triển thế giới. 

Kinh tế chính trị học Mác-Lênin là khoa học nghiên cứu các quan hệ xã hội của 

sản xuất và trao đổi trong quan hệ biện chứng với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng của phương thức sản xuất nhất định. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu những quy luật chính trị-xã hội, những 

nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, những con đường và hình thức, phương pháp đấu 

tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhằm thực hiện sự chuyển 

hóa từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

- Nguồn gốc hình thành chủ nghĩa Mác 

Về kinh tế-xã hội: Nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa giữa thế kỷ XIX phát triển 

mạnh ở nhiều nước Tây Âu. Sự ra đời và phát triển của giai cấp vô sản với tính cách là lực 

lượng chính trị độc lập là nhân tố quan trọng ra đời chủ nghĩa Mác. 

Về tư tưởng lý luận là những đỉnh cao về triết học cổ điển Đức, kinh tế chính  trị 
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học cổ điển ở Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán ở Pháp. 

Về khoa học là những phát minh về khoa học tự nhiên như thuyết tiến hóa giống 

loài của Đác-uyn, thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lô-mô-nô-xốp; học 

thuyết về tế bào của các nhà khoa học Đức. Các học thuyết này là cơ sở củng cố chủ 

nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở phương pháp luận của học thuyết Mác. 

- Nhân tố chủ quan: C.Mác (1818-1883), Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là những 

thiên tài trên nhiều lĩnh vực. Hai ông đã nghiên cứu kỹ xã hội tư bản, kế thừa, tiếp thu 

có chọn lọc và phát triển những tiền đề tư tưởng lý luận, khoa học, phát hiện ra sứ mệnh 

lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân và sáng lập ra học thuyết mang tên mình. 

- Ba giai đoạn phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin 

Giai đoạn C.Mác, Ph.Ăng-ghen (1848-1895). Tháng 2-1848, tác phẩm Tuyên 

ngôn của Đảng cộng sản do hai ông dự thảo đƣợc Đồng minh những người cộng sản 

thông qua, mở đầu sự ra đời chủ nghĩa Mác. Sau đó hai ông đã viết nhiều tác phẩm, xây 

dựng nên học thuyết khoa học với ba bộ phận triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa 

xã hội khoa học. 

V.I.Lênin phát triển chủ nghĩa Mác (1895-1924): V.I.Lênin (1870-1924) đã đấu 

tranh, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. 

Người đã lãnh đạo thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, phát triển nhiều vấn 

đề lý luận mới về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi V.I.Lênin mất, Quốc tế Cộng sản 

đã bổ sung, gọi chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa Mác-Lênin. 

Từ năm 1924 đến nay, các Đảng cộng sản và công nhân trên thế giới coi chủ 

nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng để vận dụng, bổ sung, phát triển, xây dựng đường 

lối cách mạng phù hợp với thực tiễn đất nước. 

2. Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin 

2.1. Triết học Mác - Lênin 

2.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập quan niệm mọi 

sự vật, hiện tượng trong thế giới rất đa dạng nhng bản chất là sự tồn tại của vật chất 

thông qua các sự vật cụ thể. Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết 

định ý thức, còn ý thức chỉ là sự phản ánh một phần thế giới vật chất  vào đầu óc con 

người. 

Vận động là phương thức tồn tại của vật chất nên vận động của vật chất là vĩnh 

viễn vì đó là sự vận động tự thân, do mâu thuẫn bên trong quyết định. Có 5 hình thức 

cơ bản của vận động là vận động cơ học, lý học, hoá học, sinh học và vận động xã 

hội. Vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất vì nó là sự vận động các chế độ xã 

hội thông qua con người. 

Ý thức là sự phản ánh tích cực, sáng tạo hiện thực khách quan của óc người, gồm 

ba yếu tố cơ bản nhất là tri thức, tình cảm và ý chí của con người. Do tâm, sinh lý, mục 

đích, yêu cầu, động cơ và điều kiện mỗi người khác nhau nên cùng hiện thực khách quan 

nhưng ý thức con người có thể khác nhau. 

Vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng, trong đó vật chất quyết định nguồn 
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gốc, nội dung, bản chất và sự vận động của ý thức. Ý thức có tính độc lập tương đối và 

tác động tích cực trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. 

- Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật là: 

+ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến khẳng định thế giới có vô vàn các sự vật, 

hiện tượng tồn tại trong mối liên hệ tương hỗ, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp với 

nhau. Có mối liên hệ bên trong, bên ngoài, mối liên hệ chung, liên hệ riêng; có mối liên 

hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp, thông qua trung gian. Vì vậy phải có quan điểm 

toàn diện để xem xét các mối liên hệ bản chất, bên trong sự vật, hiện tượng. 

+ Nguyên lý về sự phát triển khẳng định mọi sự vật, hiện tượng luôn luôn vận 

động và phát triển không ngừng. Có những vận động diễn ra theo khuynh hướng đi lên, 

đi xuống, vòng tròn, lặp lại hoặc xoáy ốc đi lên. Phát triển là khuynh hướng vận động 

từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện theo chiều 

hướng đi lên. Vì vậy cần nhận thức sự vật, hiện tượng theo xu hướng vận động, đổi mới 

phát triển. 

- Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật 

+ Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược 

lại 

Quy luật này chỉ ra về cách thức vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng 

trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Mọi sự vật, hiện tượng đều gồm hai mặt đối lập chất và 

lượng. Chất là các thuộc tính khách quan, vốn có của các sự vật, hiện tượng; còn lượng 

là chỉ số các yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại và nhịp điệu biến đổi của chúng. Tương 

ứng với một lượng thì cũng có một chất nhất định và ngược lại. Lượng biến đổi sẽ dẫn 

đến mâu thuẫn, phá vỡ chất cũ, chất mới ra đời với lượng mới. Lượng mới lại tiếp tục 

biến đổi đến giới hạn nào đó lại phá vỡ chất cũ. Sự thay đổi về lượng đều có thể dẫn tới 

những sự thay đổi về chất và ngược lại tạo ra sự vận động, phát triển của sự vật, hiện 

tượng. 

+ Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập 

Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự phát triển và là hạt nhân của 

phép biện chứng duy vật. Theo quy luật này, mọi sự vật, hiện tượng đều là thể thống 

nhất của các mặt đối lập có liên hệ với nhau, thâm nhập vào nhau, tác động qua lại lẫn 

nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau. Sự thống nhất các mặt đối lập là tƣơng đối; đấu tranh 

giữa các mặt đối lập là tuyệt đối. Các mặt đối lập vận động trái chiều nhau, không ngừng 

tác động, ảnh hưởng đến nhau, làm sự vật, hiện tượng biến đổi, phát triển. 

+ Quy luật phủ định của phủ định 

Quy luật này vạch ra khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật . Thế giới vật 

chất tồn tại, vận động phát triển không ngừng. Sự vật, hiện tượng nào đó xuất hiện, mất 

đi, thay thế bằng sự vật, hiện tượng khác. Sự thay thế đó gọi là phủ định. 

Phủ định biện chứng là sự tự phủ định do mâu thuẫn bên trong sự vật, Cái mới 

phủ định cái cũ, nhưng cái mới sẽ không phải là mới mãi, nó sẽ cũ đi và bị cái mới khác 

phủ định; không có lần phủ định cuối cùng. Cái cũ tuy bị thay thế nhƣng vẫn còn lại 

những yếu tố, đôi khi mạnh hơn cái mới. Cái mới còn non yếu chƣa có khả năng thắng 

ngay cái cũ. Vận động phát triển đi lên, là xu hướng chung của thế giới, nhưng không 



4  

diễn ra theo đường thẳng tắp, mà diễn ra theo đường xoáy ốc, quanh co phức tạp. 

- Lý luận nhận thức 

Nhận thức là một hoạt động của con người, là quá trình phản ánh chủ động, tích 

cực, sáng tạo thế giới khách quan vào trong đầu óc người. Hoạt động nhận thức được 

thực hiện thông qua thực tiễn, lấy thực tiễn làm cơ sở, là mục đích, động lực và là tiêu 

chuẩn xác định tính đúng đắn của nhận thức. 

Chủ thể nhận thức là con người nhưng thường bị chi phối bởi điều kiện lịch sử, 

về kinh tế, chính trị -xã hội, truyền thống văn hoá; đặc điểm tâm sinh lý, đặc biệt là năng 

lực nhận thức, tư duy của chủ thể. 

Nhận thức của con người không phải là thụ động mà là chủ động, tích cực, sáng 

tạo, đi từ biết ít đến biết nhiều, từ biết hiện tượng đến hiểu bản chất sự vật, từ trực quan 

sinh động đến tư duy trừu tượng. 

Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là hai giai đoạn của một quá trình nhận 

thức có liên hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau. Giai đoạn nhận thức cảm tính, nhận 

thức hiện thực trực tiếp thế giới khách quan, nhưng đó chỉ là nhận thức những hiện 

tượng bề ngoài, giản đơn. Nhận thức lý tính chỉ ra những mối liên hệ bản chất, tất yếu 

bên trong, vạch ra quy luật vận động phát triển của sự vật, hiện tượng. Nhận thức cảm 

tính là tiền đề, điều kiện của nhận thức lý tính. Nhận thức lý tính khi đã hình thành sẽ tác 

động trở lại làm cho nhận thức cảm tính nhạy bén hơn, chính xác hơn. Tư duy trừu 

tượng phản ánh gián tiếp hiện thực nên phải kiểm nghiệm trong thực tiễn để phân biệt 

đúng, sai. 

- Thực tiễn và vai trò của nó đối với nhận thức 

Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất của con người nhằm cải tạo thế giới khách 

quan để phục vụ nhu cầu của con người. Hoạt động thực tiễn thể hiện qua ba hình thức 

cơ bản là hoạt động sản xuất vật chất; hoạt động chính trị-xã hội và hoạt động thực 

nghiệm khoa học. Trong đó, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động cơ bản 

nhất vì nó quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội. 

Thực tiễn là cơ sở, nguồn gốc của nhận thức,cung cấp những tài liệu hiện thực, 

khách quan, làm cơ sở để con người nhận thức. Thực tiễn là động lực và mục đích của 

nhận thức; là tiêu chuẩn của chân lý 

2.1.2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử bao gồm những quy luật vận động, phát triển của xã 

hội. 

 - Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất 

Con người hoạt động sản xuất ra của cải vật chất, tinh thần và sản xuất ra chính 

con người. Để tồn tại và phát triển, trước tiên con người phải ăn, uống, ở và mặc trước 

khi có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, sinh sản... Muốn vậy, họ phải lao 

động sản xuất ra của cải vật chất. 

Phương thức sản xuất là cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn 

nhất định của lịch sử. Mỗi phương thức sản xuất gồm hai mặt cấu thành là lực lượng sản 

xuất và quan hệ sản xuất. 
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Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, là trình độ 

chinh phục tự nhiên của con người. Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và 

người lao động. Tư liệu sản xuất gồm đối tượng lao động và công cụ lao động, trong đó 

công cụ lao động là yếu tố động nhất, luôn đổi mới theo sự phát triển của sản xuất. 

Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, 

bao gồm quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, tổ chức, quản lý và phân phối sản 

phẩm lao động; trong đó quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất đóng vai trò quyết định 

nhất. 

Trong mỗi phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất gắn bó 

hữu cơ với nhau. Lực lượng sản xuất như thế nào về trình độ phát triển thì quan hệ sản 

xuất phù hợp như thế ấy. Khi trình độ lực lượng sản xuất phát triển, thay đổi thì quan hệ 

sản xuất cũng thay đổi theo. Đến mức độ nào đó, quan hệ sản xuất cũ không còn phù 

hợp nữa, nó sẽ mâu thuẫn và cản trở lực lượng sản xuất. Để tiếp tục phát triển, lực lượng 

sản xuất phải phá vỡ quan hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản xuất mới, phù hợp với 

trình độ của lực lượng sản xuất. 

 - Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 

tầng 

Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu bao gồm quan 

hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất còn lại của hình thái kinh tế-xã hội trước đó và 

quan hệ sản xuất của hình thái kinh tế-xã hội tương lai. Trong đó quan hệ sản xuất thống 

trị giữ vai trò chủ đạo và chi phối các quan hệ sản xuất khác. 

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm tư tưởng chính trị, pháp quyền, 

đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, triết học... và những thiết chế tương ứng như nhà nước, 

đảng phái, giáo hội, các tổ chức quần chúng..., được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất 

định và phản ánh cơ sở hạ tầng đó. Cơ sở hạ tầng thế nào thì kiến trúc thượng tầng được 

xây dựng tương ứng. Quan hệ sản xuất nào thống trị thì tạo ra kiến trúc thượng tầng 

chính trị phù hợp với nó. Khi cơ sở hạ tầng biến đổi, kiến trúc thượng tầng biến đổi theo. 

Biến đổi cơ sở hạ tầng, sớm hay muộn cũng dẫn tới biến đổi kiến trúc thượng tầng. Kiến 

trúc thượng tầng tác động trở lại, bảo vệ cơ sở hạ tầng đã sinh ra nó. Trong các bộ phận 

của kiến trúc thượng tầng, Nhà nước có vai trò quan trọng và có hiệu lực mạnh nhất vì 

Nhà nước là công cụ quản lý hiệu quả của giai cấp thống trị đối với xã hội 

Cách mạng xã hội là bước nhảy vọt về chất trong sự phát triển xã hội, là sự thay 

thế hình thái kinh tế-xã hội này bằng hình thái kinh tế-xã hội khác, tiến bộ hơn. Trong 

cách mạng xã hội, quần chúng nhân dân là động lực cơ bản. Quần chúng nhân dân là 

người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, tạo điều kiện cho sự phát 

triển xã hội,...là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử xã hội.  

2.2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

2.2.1. Học thuyết giá trị và giá trị thặng dư 

- Học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác. 

Bằng việc phân tích hàng hoá, C.Mác đã vạch ra quan hệ giữa người với người thông 

qua quan hệ trao đổi hàng hoá, đó chính là lao động, cơ sở của giá trị hàng hoá. 

Hàng hoá là sản phẩm của lao động, dùng để thoả mãn nhu cầu của con người 

thông qua trao đổi mua bán. Hàng hoá có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng và giá 
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trị trao đổi. Giá trị sử dụng của hàng hoá là công dụng của hàng hoá để thoả mãn nhu cầu 

nào đó của con người. Giá trị trao đổi là một tỷ lệ, theo đó những giá trị sử dụng loại này 

được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác. 

Giá trị của hàng hoá là lượng lao động xã hội được đo bằng thời gian lao động 

xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hoá. Để trao đổi hàng hoá đó với nhau phải căn 

cứ vào giá trị xã hội của hàng hoá đó. 

Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một hàng 

hoá trong điều kiện bình thường của xã hội, với một trình độ kỹ thuật trung bình và 

cường độ lao động trung bình trong điều kiện xã hội nhất định. 

Năng suất lao động xã hội là năng lực sản xuất của lao động được tính bằng số 

lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc lượng thời gian cần 

thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Lao động giản đơn là lao động của bất kỳ một 

người bình thường nào có khả năng lao động cũng có thể thực hiện được. Lao động phức 

tạp là lao động đòi hỏi phải được huấn luyện đào tạo thành lao động lành nghề. 

Việc sản xuất và trao đổi hàng hoá tất yếu sẽ dẫn đến sự xuất hiện của tiền. Tiền, 

về bản chất, là một loại hàng hóa đặc biệt, là vật ngang giá chung, thước đo giá trị trong 

trao đổi hàng hóa; là kết quả của quá trình phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa. 

Tiền xuất hiện là yếu tố ngang giá chung, là hình thái biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

Giá trị của hàng hóa biểu hiện ra bên ngoài dƣới hình thức tiền là giá cả của hàng 

hóa đó. Giá trị là cơ sở của giá cả, còn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị, phụ 

thuộc vào giá trị. Hàng hoá nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại. Tuy 

nhiên ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhƣ sức cạnh tranh, cung 

cầu, sức mua của người tiêu dùng… 

 Học thuyết giá trị thặng dư. Học thuyết giá trị thặng dư là “hòn đá tảng” trong 

toàn bộ học thuyết kinh tế của C.Mác, là đóng góp to lớn của ông trong lịch sử tư tưởng 

nhân loại. Nó chỉ ra bản chất bóc lột của phương thức sản xuất tư bản       chủ nghĩa. 

Nội dung cơ bản của học thuyết là: Sản xuất hàng hóa phát triển đến một mức độ 

nhất định thì tiền biến thành tư bản. Công thức của lưu thông hàng hóa giản đơn là Hàng-

Tiền - Hàng, nghĩa là bán một hàng hóa đi để mua một hàng hóa khác.... 

Công thức chung của lưu thông tư bản là Tiền –Hàng -Tiền nhiều hơn, nghĩa là 

mua    để bán nhằm có thêm lợi nhuận. Phần tiền tăng thêm so với số tiền lúc đầu bỏ vào 

lưu thông gọi là giá trị thặng dư. 

Học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác đã chỉ rõ nguồn gốc sinh ra giá trị thặng 

dư cho nhà tư bản khi nhà tư bản thuê công nhân, tức mua được loại hàng hóa đặc biệt 

là hàng hóa sức lao động. Giá trị hàng hoá sức lao động bao gồm giá trị tư liệu sinh hoạt 

cần thiết đủ để duy trì sức khoẻ của người lao động ở trạng thái bình thường; chi phí đào 

tạo tuỳ theo tính chất phức tạp của lao động; giá trị tư liệu sinh hoạt cho con cái của người 

lao động. Trên thực tế, giá trị của hàng hóa sức lao động được thể hiện bằng tiền công, 

tiền lương, là sự biểu thị bằng tiền giá trị sức lao động, hay là giá cả của sức lao động. 

Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động được thể hiện trong quá trình lao động. 

Sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó, phần giá trị 

dôi ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư. Nhà tư bản sử dụng hàng hóa sức 

lao động của người công nhân, tạo lợi nhuận ngày càng nhiều cho chủ tư bản. 
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Nhà tư bản thường sử dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối do 

kéo dài thời gian lao động tất yếu và sản xuất giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng 

dư thu được nhờ rút ngắn thời gian lao động tất yếu do ứng dụng các thành tựu khoa học 

công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động xã hội.Sản xuất ra giá trị thặng 

dư là quy luật tuyệt đối, là cơ sở tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

Học thuyết giá trị thặng dư đã vạch rõ bản chất của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa; 

chứng minh khoa học về cách thức bóc lột giai cấp công nhân của giai cấp tư sản và luận 

chứng những mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học 

thuyết giá trị thặng dư vẫn có giá trị. Cần quan tâm ứng dụng khoa học-công nghệ hiện 

đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao 

năng suất lao động... để tạo ra nhiều giá trị thặng dư, vừa để nâng cao thu nhập của mình, 

vừa mang lại lợi ích, xây dựng cơ sở vật chất nhiều hơn cho xã hội. 

2.2.2.  Về chủ nghĩa tư bản độc quyền 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền với 5 đặc điểm kinh tế cơ bản: 

Một là, sự tích tụ, tập trung sản xuất và tập trung tư bản với quy mô lớn với sự 

liên minh giữa các nhà tư bản để nắm trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ hàng 

hoá. 

Hai là, sự tích tụ và tập trung tư bản ngân hàng ra đời các tổ chức độc quyền ngân 

hàng. Tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng hợp tác hình thành tập đoàn tư bản tài 

chính có tiềm lực vốn và lực lượng sản xuất rất mạnh. 

Ba là, xuất khẩu tư bản để các nhà tư bản tài chính tiến hành khai thác sức lao 

động, tài nguyên thiên nhiên,... ở các nước chậm phát triển dƣới hình thức đầu tƣ xây 

dựng nhà máy, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất hoặc cho vay. 

Bốn là, sự phân chia thị trƣờng thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền để 

độc chiếm nguồn nguyên liệu, quy mô sản xuất, định ra giá cả độc quyền cao. 

Năm là, sự phân chia thế giới về lãnh thổ, thực chất là phân chia thế giới về kinh 

tế giữa các cường quốc tư bản. Biểu hiện ở việc các nước đế quốc xâm chiếm thuộc địa, 

độc chiếm nguồn nguyên liệu, thị trờng tiêu thụ hàng hoá và thiết lập căn cứ quân sự 

khống chế các nước khác. 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền ra đời đã thúc đẩy nền sản xuất hàng hoá phát triển 

đạt tới mức cao nhất trong lịch sử sản xuất của nhân loại. Mặt tiêu cực của sự ra đời chủ 

nghĩa tư bản độc quyền là gắn với quá trình bóc lột chiếm lợi nhuận cao thể hiện rõ dưới 

nhiều hình thức. Các cuộc khủng hoảng kinh tế trong xã hội tư bản hiện đại kéo dài, trầm 

trọng hơn. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động với 

giai cấp tư sản ngày càng sâu sắc. Sự cạnh tranh kinh tế quyết liệt giữa các nước tư bản 

với nhau, các nước tư bản với các nước đang phát triển là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến xung 

đột và chiến tranh đe dọa hòa bình và ổn định của thế giới. 

2.3.   Chủ nghĩa xã hội khoa học 

2.3.1.  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin đã dùng khái niệm giai cấp công nhân, 

giai cấp vô sản, giai cấp công nhân hiện đại để chỉ lực lượng những người lao động 

không phải chủ sở hữu của tư liệu sản xuất mà phải bán sức lao động, nhận tiền 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_lao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_l%C6%B0%C6%A1ng


8  

lương; tạo ra giá trị thặng dư làm giàu cho nhà tư bản và xã hội. Giai cấp công nhân ra 

đời, phát triển cùng với sự phát triển của nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa 

thế kỷ XIX. 

Ngày nay, trong bối cảnh cách mạng khoa học và công nghệ và kinh tế tri thức, 

khái niệm giai cấp công nhân được mở rộng hơn, “là một lực lượng xã hội to lớn, đang 

phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương 

trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh 

doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp”1. 

- Đặc điểm của giai cấp công nhân 

Giai cấp công nhân ra đời và lớn lên cùng với sự phát triển của đại công nghiệp 

và cách mạng khoa học và công nghệ, họ đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, có 

tính chất tiên tiến, gắn với xu hướng phát triển của xã hội. 

Trong cuộc đấu tranh của mình, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt 

để không chỉ để giải phóng mình mà còn giải phóng toàn bộ xã hội... 

Giai cấp công nhân lao động trong hệ thống sản xuất có tính chất dây chuyền 

công nghiệp, có thói quen của lối sống ở đô thị tập trung, tuân thủ các quy định của cộng 

đồng, pháp luật của nhà nước nên họ có tính chất tổ chức kỷ luật cao. 

Sản xuất công nghiệp và khoa học và công nghệ có tính chất quốc tế nên giai cấp 

công nhân có tính chất quốc tế. 

 - Về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong, lực 

lƣợng đi đầu trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây 

dựng thành công hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là cộng sản chủ 

nghĩa. 

Về kinh tế, giai cấp công nhân là người đại diện phương thức sản xuất tiến bộ 

nhất thuộc về xu thế phát triển xã hội. Giai cấp công nhân là nhân tố hàng đầu của lực 

lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao và quan hệ sản xuất mới phù hợp 

dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Giai cấp công nhân có điều kiện đoàn kết 

với nhau trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, 

thiết lập chế động công hữu xã hội chủ nghĩa. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân đã trở thành người chủ đất nước, 

là lực lượng đi đầu lãnh đạo nhân dân lao động cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ          áp bức bất 

công và nghèo nàn lạc hậu bằng đẩy mạnh công nghiệp hóa, thực hiện một kiểu tổ 

chức mới về lao động, có năng suất ngày càng cao, với các nguyên tắc sở hữu tư liệu 

sản xuất mới, cách thức quản lý sản xuất và tổ chức phân phối sản phẩm phù hợp với sự 

phát triển của lực lượng sản xuất, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Về chính trị, giai cấp công nhân có điều kiện khách quan đứng ở vị trí trung tâm, 

lãnh đạo và đoàn kết các giai cấp, tầng lớp khác trong cuộc đấu tranh chống lại giai 

cấp tư sản, giành lấy chính quyền, tổ chức xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa 

                                                           
1 Đảng CSVN: Văn kiện Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 6, khoá X, Nxb CTQG. HN, 

2009. tr. 287 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_l%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_th%E1%BA%B7ng_d%C6%B0
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và cộng sản chủ nghĩa 

Về văn hóa, tư tưởng, giai cấp công nhân tiến hành cuộc cách mạng văn hóa tư 

tưởng, cải tạo những tư tưởng, tàn dư của xã hội cũ, xây dựng hệ tư tưởng của chủ nghĩa 

Mác-Lênin, xây dựng nền văn hóa mới trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng 

con người mới xã hội chủ nghĩa có đạo đức, lối sống mới xã hội chủ nghĩa. 

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam ngày nay là thực hiện thành 

công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Việt Nam “Dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối 

cùng là chủ nghĩa cộng sản.  

- Tất yếu hình thành chính đảng của giai cấp công nhân 

Ngay từ khi mới ra đời, giai cấp công nhân đã phải đấu tranh với giai cấp tư sản 

để bảo vệ quyền lợi của mình. Sự thất bại của phong trào công nhân tự phát giữa thế kỷ 

XIX khách quan đòi hỏi có lý luận khoa học dẫn đường và đảng chính trị tiền phong 

lãnh đạo. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân tất yếu ra đời chính 

đảng của giai cấp công nhân. Đó là quy luật chung ra đời đảng cộng sản- chính đảng của 

giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân. 

Đảng có tổ chức chặt chẽ, bao gồm những người tiên tiến về mặt nhận thức và gương 

mẫu về mặt hành động trong giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng cộng sản 

được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có lý luận tiền phong là 

chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Đảng cộng sản lãnh đạo giai cấp công nhân 

tự giác nhận thức rõ mục tiêu, con đường, biện pháp đấu tranh cách mạng, thực hiện sứ 

mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo toàn xã hội đấu tranh xoá bỏ chế độ xã hội cũ, xây 

dựng chế độ xã hội mới, xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

2.3.2.  Cách mạng xã hội chủ nghĩa 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan do mâu thuẫn gay gắt giữa 

lực lượng sản xuất mang tính xã hội hoá cao với tính chất tư nhân tư bản chủ nghĩa, biểu 

hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Cách mạng 

xã hội chủ nghĩa không diễn ra tự phát. Chỉ khi giai cấp công nhân có lý luận dẫn đường, 

nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình, có đội tiên phong  là đảng cộng sản lãnh đạo, 

giai cấp công nhân mới có thể tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa là khối đoàn kết, liên minh công nông, 

trí thức và các tầng lớp lao động khác do giai cấp công nhân lãnh đạo. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực chính trị, chủ yếu là đảng cộng sản 

lãnh đạo giai cấp công nhân và các lực lượng nhân dân lao động đấu tranh lật đổ chính 

quyền tư sản, thiết lập quyền lực chính trị về tay mình, xây dựng kiến trúc  thượng tầng 

xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Trên lĩnh vực kinh tế, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển lực lượng sản xuất, tiến 

hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao năng suất lao động xã 

hội; xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất; xây dựng và phát huy quyền làm chủ của ngƣời lao động đối với tư liệu sản xuất; 

cải thiện đời sống nhân dân. 

Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là tiến hành giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin trở 

thành hệ tư tưởng chủ đạo trong xã hội, xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa; xây 
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dựng con người mới, xây dựng đạo đức, lối sống mới xã hội chủ nghĩa. 

2.3.3.  Sự phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa 

phát triển từ thấp lên cao; giai đoạn đầu là xã hội chủ nghĩa, giai đoạn cao là cộng sản 

chủ nghĩa. Trước khi đến giai đoạn sau là thời kỳ quá độ để cải biến cách mạng từ xã hội 

trước sang xã hội sau. 

Về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 

Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, quá trình chuyển biến từ xã hội tư bản chủ nghĩa sang 

xã hội xã hội chủ nghĩa tất yếu phải trải qua thời kỳ quá độ để cải biến toàn diện và triệt 

để trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc điểm của thời kỳ 

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là tồn tại đan xen những yếu tố của xã 

hội cũ chưa xoá bỏ hết và những nhân tố mới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá-

xã hội vừa mới xây dựng chưa đầy đủ, còn non yếu. Xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 

là quá trình mới mẻ, chưa có tiền lệ, nhiều khó khăn và phức tạp nên không thể tiến hành 

xong trong thời gian ngắn. Cần có thời kỳ quá  độ để giai cấp công nhân và nhân dân lao 

động lãnh đạo xây dựng, từng bước hoàn  thiện về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, con 

người.  

Thời kỳ quá độ dài ngắn khác  nhau vì phụ thuộc vào trình độ phát triển của mỗi 

nước, điều kiện, hoàn cảnh quốc tế và xu thế thời đại. 

Về chính trị, trong thời kỳ quá độ, kẻ thù vừa bị đánh đổ luôn có sự cấu kết trong, 

ngoài nước tiếp tục chống phá; đấu tranh giai cấp vẫn còn tiếp tục ưhình thức mới, trong 

điều kiện mới. Cần xây dựng, củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, 

xây dựng đảng cộng sản vững mạnh đủ sức lãnh đạo toàn xã hội đấu tranh chống mọi 

biểu hiện tiêu cực và mọi âm mƣu, hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù 

địch, xây dựng chế độ mới xã hội chủ nghĩa. 

Về kinh tế, cần có thời gian để cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản 

xuất mới xã hội chủ nghĩa. Trong đó cần thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần. 

Các thành phần kinh tế dưới sự quản lý của nhà nƣớc tồn tại và phát triển trong mối 

quan hệ vừa cạnh tranh, vừa hỗ trợ nhau thúc đẩy nền sản xuất phát triển theo định hướng 

xã hội chủ nghĩa. Cần thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư của tư bản nước ngoài và 

sử dụng chuyên gia tư sản vào sản xuất. Cần phát triển các hợp tác xã, sử dụng và phát 

triển kinh tế tư nhân để nó trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

Về tư tưởng văn hoá, trong thời kỳ quá độ bên cạnh hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-

Lênin đang xây dựng, còn tồn tại tư tưởng tư sản, tiểu tư sản, phong kiến, tiểu nông và các 

luồng tư tưởng du nhập từ bên ngoài.... Vì vậy cần có đẩy mạnh hoạt động đấu tranh tư 

tưởng, khắc phục những tệ nạn xã hội do xã hội cũ để lại; xây dựng nền văn hoá mới xã 

hội chủ nghĩa; từng bước xây dựng con người mới xã hội  chủ nghĩa. 

Theo V.I.Lênin, những nước kinh tế kém phát triển có thể quá độ tiến thẳng lên 

chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện bước quá 

độ đó, cần phải có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, có sự đoàn kết toàn dân tộc và sự 

giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến. 

Về xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa 
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Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội là giai đoạn thấp của chủ nghĩa 

cộng sản có những đặc trưng cơ bản là: Có cơ sở vật chất - kỹ thuật là nền công 

nghiệp phát triển ở trình độ hiện đại với năng suất lao động cao hơn hẳn xã hội tư bản. 

Có chế độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới nhiều hình thức; không còn chế độ người 

bóc lột người. Cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động trên tinh thần tự giác, tự nguyện, 

bình đẳng. Có nhiều hình thức phân phối, trong đó thực hiện nguyên tắc phân phối theo 

lao động và phân phối theo phúc lợi xã hội ngày càng tăng. Có nền văn hóa mới tiên 

tiến, phong phú, đa dạng; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, bình đẳng, 

có điều kiện phát triển toàn diện. Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng cùng phát triển. Xã 

hội do nhân dân làm chủ, Nhà nước có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Có quan hệ 

quốc tế rộng rãi theo chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Xã hội cộng sản chủ nghĩa là xã hội có những đặc trưng cơ bản: Lực lượng  sản 

xuất với khoa học kỹ thuật phát triển rất cao, của cải xã hội làm ra rất dồi dào, mọi người 

“làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Con người phát triển tự do và toàn diện năng 

lực của mình. Lao động trở thành nhu cầu của con người ngày càng đƣợc giảm nhẹ. Xã 

hội ngày càng phát triển ở trình độ văn minh; không còn sự khác nhau giữa các giai cấp, 

các tầng lớp; không còn sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc 

và lao động chân tay. Nhân dân làm chủ ở mức độ rất cao. Những thiết chế chính trị và 

pháp luật sẽ dần dần mất đi, nhà nước trở thành không cần thiết, tự tiêu vong. 

3.  Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của chủ nghĩa Mác - Lênin 

3.1.  Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống lý luận khoa học, thể hiện trong  toàn bộ 

ba bộ phận cấu thành học thuyết 

Triết học Mác-Lênin trang bị cho con ngƣời thế giới quan khoa học và phương 

pháp luận đúng đắn để nhận thức, cải tạo và phát triển thế giới. 

Kinh tế chính trị học Mác-Lênin chỉ rõ những quy luật kinh tế dƣới chủ nghĩa tư 

bản, trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội và và dưới chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội khoa học là lý luận về về cách mạng xã hội chủ nghĩa; làm rõ 

lực lượng xã hội to lớn để thực hiện sự nghiệp đó là giai cấp công nhân và toàn thể nhân 

dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, người lãnh đạo toàn xã hội đấu tranh 

xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 

nghĩa. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất nêu rõ mục tiêu, con đường, lực 

lượng, phương thức giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất, nêu rõ mục tiêu xây dựng xã hội 

tốt đẹp trên toàn thế giới; chỉ rõ phương hướng, lực lượng, phương thức để giải       phóng 

toàn xã hội khỏi mọi bất công, áp bức; giải phóng mọi giai cấp thoát khỏi nghèo nàn, 

lạc hậu, giải phóng con người khỏi mọi sự ràng buộc của chủ nghĩa cá nhân, đi tới tự 

do. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết mở, sống động, không ngừng tự phê 

phán, tự đổi mới, bổ sung và phát triển trong thực tiễn cách mạng 
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Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết mang tính chất cách mạng, không chỉ giải 

thích thế giới, mà còn cải tạo và xây dựng xã hội mới tốt đẹp. Học thuyết này luôn sống 

động, nó có khả năng tự phê phán, đổi mới, bổ sung và phát triển. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết cách mạng, có ý nghĩa thực tiễn, không  chỉ 

giải thích thế giới mà là cải tạo xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết cách mạng với vai trò là nền tảng tư tưởng, 

kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản trong cải tạo xã hội cũ trên các lĩnh 

vực, xây dựng xã hội hiện thực- xã hội xã hội chủ nghĩa. 

3.2.  Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các 

đảng cộng sản 

Cho đến ngày nay, chủ nghĩa Mác-Lênin lan rộng toàn thế giới và trở thành học 

thuyết phổ biến trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng 

dân tộc. Hàng trăm đảng cộng sản và công nhân ra đời ở nhiều nước, đưa chủ nghĩa Mác 

- Lênin vào quần chúng, trở thành lực lượng vật chất to lớn cho các phong trào cách 

mạng. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng , kim chỉ nam cho hành động của các 

đảng cộng sản trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế phong trào giải phóng dân 

tộc. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng, là cơ sở lý luận của các đảng cộng sản trong 

việc hoạch định Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo cách mạng; là hệ tư tưởng của giai cấp 

công nhân, là hệ tư tưởng chủ đạo trong các hoạt động tinh thần của xã          hội; là định hướng 

chủ đạo trong tư duy mỗi người trong cuộc đấu tranh giành chính quyền và trong cách 

mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng  và sự nghiệp 

cách mạng của nhân dân. 

CÂU HỎI 

1. Hãy cho biết những gì bổ ích trong nhận thức của mình qua học tập                                                 Triết học 

Mác-Lênin,? 

2. Hãy cho biết những gì bổ ích trong nhận thức của mình qua học tập Kinh tế chính 

trị Mác-Lênin? 

3. Hãy cho biết những gì bổ ích trong nhận thức của mình qua học tập Chủ               nghĩa xã 

hội khoa học? 
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BÀI 2: KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

Giới thiệu: 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) Đảng ta đã khẳng định: Đảng 

lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam cho hành động. Trong suốt chiều dài của lịch sử, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ bách chiến, bách thắng của dân tộc. Và ngày nay, cuộc 

vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhân rộng 

trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Việc học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 

Minh là cần thiết với mọi công dân. Để hiểu rõ hơn cơ sở, quá trình hình thành, nội dung 

cũng như giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài 

này. 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được: 

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội 

dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, 

rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân. 

 Nội dung chính: 

1.  Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh lần đầu tiên được sử dụng trong Văn kiện Đại 

hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1991) và ngày càng được xác định rõ 

hơn. Đại hội lần thứ XI của Đảng (2011) viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống 

quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết 

quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể 

của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu 

tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng 

và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành 

thắng lợị”2. 

- Nguồn gốc và nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

Nguồn gốc thực tiễn: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ năm 1858, đến năm 

1884 chúng thiết lập sự thống trị trên toàn cõi Việt Nam. Nhân dân Việt Nam mất nước 

trở thành nô lệ, bị đàn áp, bóc lột, cuộc sống vô cùng khổ cực. Không cam chịu khổ 

nhục, các cuộc khởi nghĩa chống Pháp đã liên tục nổ ra nhưng đều bị đàn áp đẫm máu 

và  cuối cùng đều thất bại. 

Khi đó, trên thế giới xuất hiện chủ nghĩa Lênin. V.I.Lênin đã bảo vệ và phát triển 

chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác- Lênin. V.I.Lênin đã lãnh đạo thắng lợi Cách mạng 

tháng Mười Nga năm 1917, và thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919), thúc đẩy sự truyền 

                                                           

2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 88 
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bá rộng rãi chủ nghĩa Mác-Lênin và ra đời hàng chục đảng cộng sản ở nhiều nước. 

Tiếp thu truyền thống quý báu của dân tộc, quê hương và gia đình: Nguyễn Sinh 

Cung sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nƣớc tại xã Kim Liên, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An. Người sớm được học tại trường tiểu học Đông Ba, Quốc Học Huế, 

sớm suy ngẫm về sự thất bại của các phong trào yêu nước. Truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc, quê hương và gia đình là nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Tinh hóa văn hóa phương Đông và phương Tây: Khi còn nhỏ, Nguyễn Tất Thành 

đã sớm được cha dạy chữ Hán và Nho giáo. Qua phương Tây, Người đã tiếp thu được 

những tư tưởng của cách mạng Mỹ (1776), Đại cách mạng Pháp (1789), đạo đức của 

Thiên chúa giáo, chủ nghĩa Tam dân ở Trung quốc… Đây là một trong tiền đề hình 

thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc tư tưởng, lý luận chủ yếu của tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu và đi theo chủ nghĩa Mác-

Lênin, trở thành người cộng sản (1920). Đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh có bước chuyển về chất, có giá trị vượt trội hơn tất cả các trào lưu tư tưởng yêu 

nước Việt Nam trước đó. 

Nhân tố chủ quan: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về sự bền bỉ, không ngừng 

tích lũy tri thức, mẫu mực về đạo đức cách mạng, về phong cách lãnh đạo, làm việc, 

ứng xử,...Những phẩm chất cá nhân của Người là tiền đề, là nguồn gốc, là điều kiện để 

tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, các tư tưởng tiến bộ trên thế giới, hình thành nên tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 

- Quá trình hình thành 

+ Thời kỳ niên thiếu đến khi ra nước ngoài (1890-1911) 

Hồ Chí Minh, khi sinh ra tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 

1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1895, 

Người theo cha vào Huế, học tại trường tiểu học Đông Ba, trường Quốc học                  Huế với tên 

gọi là Nguyễn Tất Thành. Cuối năm 1910, Người từ biệt cha, dạy học ở trường Dục 

Thanh, Phan Thiết, sau đó vào Sài Gòn. Trong thời kỳ này, Nguyễn Tất Thành tiếp thu 

những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương và gia đình; được học văn hóa, tận 

mắt thấy và hiểu rõ nỗi khổ nhục của người dân mất nước và chứng kiến sự thất bại của 

các cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến Nhà Rồng, Người 

lấy tên Văn Ba làm phụ bếp trên chuyến tàu buôn của Pháp ra nước ngoài. 

+ Thời kỳ trải nghiệm cuộc sống và đến với chủ nghĩa Mác- Lênin (1911-

1920) 

Năm 1911, với tên gọi Văn Ba, Người đi qua nhiều nƣớc và đến sống ở Mỹ 

(1912-1913), sống ở Anh (1914-1917) và về sống ở Pháp (1917-1923). Thời kỳ này 

trong tư tưởng của Người đã hình thành tình cảm thương yêu những người lao động nghèo 

khổ. 

Vào cuối năm 1917, Người trở lại nước Pháp, hoạt động trong những người Việt 

Nam yêu nước ở Pari, Pháp. Người hướng về Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 

và tiếp xúc với nhiều nhà cách mạng các nước ở Pháp. 
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Tại Paris, tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những 

luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin và tìm  thấy ở đây 

con đường cách mạng vô sản. Từ đó, Người hoàn toàn tin theo V.I.Lênin, tán thành theo 

Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920) và trở thành người 

cộng sản Việt Nam đầu tiên. 

+Thời kỳ hình thành tư tưởng cứu nước, giải phóng dân tộc (1921-1930) 

Sau những năm hoạt động ở Pháp, năm 1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, dự 

các hội nghị do Quốc tế Cộng sản tổ chức; dự các khoá bồi dưỡng lý luận và nghiên cứu 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Cuối năm 1924, Người về Quảng Châu, Trung 

Quốc. Những năm 1925 -1927, Người thành lập Hội Việt Nam                                                      cách mạng thanh niên và 

và trực tiếp huấn luyện cán bộ của Hội; xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (1927). 

Đây là thời kỳ hoạt động sôi nổi, hiệu quả của Nguyễn Ái Quốc trên cả phương diện lý 

luận và thực tiễn; chuẩn bị chu đáo về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ cho việc 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cứu 

nước, giải phóng dân tộc Việt Nam đã cơ bản hình thành. 

+ Thời kỳ vượt qua thử thách, giữ vững đường lối, phương pháp cách mạng Việt 

Nam (1930-1941) . Người bị bắt và cầm tù trong nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Công 

(1931-1932). Sau khi thoát khỏi nhà tù của thực dân Anh, năm 1934, Người trở lại Liên 

Xô. Dù gặp một số khó khăn, Người vẫn kiên định lập trường, giữ vững quan điểm, 

đường lối cách mạng của Đảng về đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường cách 

mạng vô sản. 

Tháng 10- 1938, Hồ Chí Minh rời Liên Xô, qua Trung Quốc để trở về Việt Nam. 

Ngày 28-1-1941, sau 30 năm xa Tổ quốc, tìm đường cứu nước, Người trở về Pắc Bó, Cao 

Bằng. Tại đây, Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ Tám (5-1941), đặt 

vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và chuẩn bị mọi mặt để giành chính quyền. 

+ Thời kỳ phát triển hoàn thiện tư tưởng về những vấn đề cơ bản của cách mạng 

Việt Nam (1941-1969). Đây là thời kỳ tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng 

của Đảng cơ bản là thống nhất. Hồ Chí Minh đã sáng lập Mặt trận Việt Minh (5-1941), 

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam (12-

1944); chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân Tân Trào tại 

Tuyên Quang, phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám 1945. Thời kỳ 

1945-1954, với cương vị là Chủ tịch nước, Người đã đưa đất nước vượt ra khỏi tình trạng 

ví như “ngàn cân treo sợi tóc” và là linh hồn đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược đi đến thắng lợi. Từ năm 1954 đến năm 1969, Hồ Chí Minh bổ sung phát 

triển hoàn thiện tư tưởng đồng thời tiến hành hia nhiệm vụ chiến lƣợc, xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục cách mang dân tộc, dân chủ ở miền Nam. 

Hồ Chí Minh qua đời (2-9-1969), Ngƣời để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản 

Di chúc lịch sử, khẳng định sự tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

hoạch định cả một chương trình lớn xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh. 

2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

Đại hội đại biểu lần thứ IX của Đảng (4-2001) khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí 

Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 
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mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin 

vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp 

của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, 

giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 

hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của 

khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự 

của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; 

về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm 

lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, 

cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân 

dân”3. 

Trong bài này chỉ khái quát một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại 

Trước ách đô hộ của thực dân Pháp, Hồ Chí Minh khẳng định, “Muốn cứu nước 

và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô 

sản”. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước 

tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính 

mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Dù khó khăn, gian khổ, nhân dân 

Việt Nam nhất định đấu tranh giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Người đã khái quát 

chân lý của các dân tộc “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”. 

Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 

hội là một chế độ hoàn chỉnh, nhân dân lao động thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, mọi 

người đều có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc; có đời sống vật 

chất và văn hoá, tinh thần cao; có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước. 

Hồ Chí Minh chỉ ra “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc đấu tranh cách 

mạng phức tạp, gian khổ và lâu dài” . Đó là quá trình khó khăn, lâu dài, không thể một 

sớm một chiều, phải đấu tranh rất gay go, quyết liệt, lâu dài, phải tiến dần từng  bước 

vững chắc. 

2.2.  Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do 

dân, vì dân 

Theo Hồ Chí Minh “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới 

không có lực lượng nào mạnh bằng sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân”. Dân khí mạnh 

thì binh lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi. “Dễ mười lần không dân cũng chịu, 

khó trăm lần dân liệu cũng xong”. “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân 

dân làm chủ”, “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”, “Nước ta là 

nƣớc dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Dân là chủ, nghĩa là mọi quyền 

hành đều ở nơi dân, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng 

                                                           

3 Đảng CSVN: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Nxb. CTQG, 

HN. 2001, tr.83,84 
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viên là đày tớ và làm đày tớ cho dân. Dân chủ cần được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước của dân là tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và 

trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Nhà nước do dân là Nhà nước do dân tạo ra và nhân 

dân tham gia quản lý. Nhà nước vì dân là Nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân 

làm mục tiêu. Tất cả hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra, không 

có lợi ích nào khác. 

Theo Hồ Chí Minh, mọi quyền dân chủ của người dân phải được thể chế hóa bằng 

hiến pháp và pháp luật; ngược lại, hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự do, 

dân chủ của người dân được tôn trọng trong thực tế. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến 

xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm được việc thực thi quyền lực của 

nhân dân. Người yêu cầu tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh 

giáo dục đạo đức cách mạng, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

2.3.  Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân 

Hồ Chí Minh luôn khẳng định đoàn kết toàn dân mới phát huy cao nhất sức mạnh 

“Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của 

thành công”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành 

công”... Theo Người, cần đoàn kết rộng rãi với tất cả những người yêu nước, không phân 

biệt tầng lớp, thành phần dân tộc, tín ngưỡng, chính kiến.... 

Đoàn kết phải lâu dài, vì mục đích chung là tán thành hòa bình, thống nhất, 

độc lập, dân chủ... Để đoàn kết toàn dân tộc cần phải có niềm tin vào nhân dân, đề cao 

tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung. Đoàn kết toàn dân 

tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phải 

được thực hiện thông qua Mặt trận dân tộc thống nhất; đoàn kết trong Đảng là hạt nhân 

để đoàn kết mọi người trong toàn xã hội.  

2.4.  Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời  sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân 

Theo Hồ Chí Minh, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải phát triển kinh tế. Tục 

ngữ có câu “Có thực mới vực được đạo”, vì thế kinh tế phải đi trước một bước. Phát 

triển kinh tế là tiền đề, là cơ sở cho sự phát triển văn hoá, xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu. 

Muốn có chủ nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi 

người ra để sản xuất”. Nhưng sản xuất cần gắn với phân phối công bằng hợp lý: “Làm 

nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng. Những người già 

yếu hoặc tàn tật sẽ được Nhà nước giúp đỡ chăm nom”. 

Mục tiêu phát triển kinh tế, theo Hồ Chí Minh là vì con người, để mọi người dân 

có ăn, có mặc, có chỗ ở và được học hành. Muốn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và yếu 

hèn, phải phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa. Phát triển kinh tế, diệt giặc đói, 

đồng thời phải diệt giặc dốt, vì “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Chủ nghĩa xã hội 

là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Trong Di chúc, Người dặn, 

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Hồ Chí Minh coi con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của 

sự nghiệp cách mạng. Con người là mục tiêu của cách mạng, mọi chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, Chính phủ đều vì lợi ích chính đáng của con người, “Vì lợi ích 
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trăm năm phải trồng người”, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần có con người xã hội 

chủ nghĩa”. Muốn thực hiện chiến lƣợc “trồng người”, cần có nhiều biện pháp, nhưng 

giáo dục-đào tạo là biện pháp quan trọng bậc nhất. Nội dung và phương pháp giáo dục 

phải toàn diện, cả đức, trí, thể, mỹ; phải đặt đạo đức, lý tưởng và tình cảm cách mạng, 

lối sống xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu. “Trồng người” là công việc “trăm năm”, không 

thể nóng vội một sớm một chiều và bản thân mỗi người đều phải tu dưỡng, rèn luyện suốt 

đời. 

2.5.   Tư tưởng về đạo đức cách mạng 

Hồ Chí Minh cho rằng, đạo đức có vai trò rất quan trọng. Đạo đức là gốc, là nền 

tảng của con người, của xã hội giống như gốc của cây, nguồn của sông suối. Có đạo đức 

cách mạng mới làm được những việc cao cả, vẻ vang. Đạo đức cùng với tài năng của mỗi 

người đều quan trọng, nhưng đạo đức giữ vai trò là cái gốc của người cách mạng. Có đức 

mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, nhưng có tài mà không có đức là người vô 

dụng. 

Về chuẩn mực đạo đức cách mạng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh,  

Trước hết, là  phẩm chất trung với nước, hiếu với dân.  

Thứ hai là yêu thương con người, yêu thương mọi người, nhất là những người 

lao động nghèo khổ.  

Thứ ba là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là chuẩn mực đạo đức trung 

tâm, là những đức tính cần thiết, là thước đo bản chất của mỗi con người.  

Thứ tư, có tinh thần quốc tế  trong sáng, là biết tôn trọng, ủng hộ, quyền bình đẳng 

dân tộc, chống áp bức, bất công, chống sự thù hằn, phân biệt chủng tộc, đoàn kết quốc 

tế. 

Về con đường rèn luyện đạo đức, theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không 

phải là thứ có sẵn, không phải trên trời sa xuống, mà do tu dưỡng, rèn luyện                        mà nên, 

cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Vì vậy cần quán triệt 

các nguyên tắc cơ bản xây dựng đạo đức cách mạng: 

Thứ nhất, nói  đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức trước mọi người.  

Thứ hai, xây dựng đạo đức cách mạng phải gắn liền với đấu tranh chống chủ 

nghĩa cá nhân, thứ giặc “nội xâm”, là đồng minh của kẻ thù. 

Thứ ba, phải tu dưỡng đạo đức thường xuyên, liên tục, suốt đời. Muốn rèn luyện 

đạo đức phải lấy phấn đấu tự mình làm mực thước; nêu tấm gương tốt để giáo dục lẫn 

nhau; gắn với việc rèn luyện đạo đức với thực tiễn công tác của mình. 

2.6.  Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 

Hồ Chí Minh coi trọng và đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ “Tuổi trẻ là mùa xuân 

của nhân loại”; thanh niên là ngƣời chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, 

yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Trong Di chúc, Người dặn, “Bồi dưỡng 

thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Hồ Chí Minh yêu cầu phải chú trọng giáo dục và học tập đủ các mặt đạo đức cách 

mạng, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Giáo dục thế hệ trẻ trên tất cả các mặt 
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"đức, trí, thể, mỹ", giáo dục ý chí, đạo đức cách mạng, trình độ chính trị, học vấn, khoa 

học, kỹ thuật và quân sự; nếp sống văn hóa, thể chất cho tuổi trẻ. 

Theo Hồ Chí Minh, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phải phù hợp 

với đối tượng, giáo dục là một khoa học. Giáo dục phải theo hoàn cảnh, điều kiện, phải 

có kế hoạch từng bước. Giáo dục phải gắn liền với xã hội, học đi đôi với hành. Giáo dục 

phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời 

sống của nhân dân. Giáo dục phải phối hợp nhà trường - xã hội và gia đình. Trường học, 

gia đình và đoàn thể thanh niên cần phải phải liên hệ chặt         chẽ trong việc giáo dục tư 

tưởng, thái độ, hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của thanh niên. 

Theo Hồ Chí Minh, cần thực hiện dân chủ, bình đẳng trong giáo dục. Dân chủ 

nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa 

thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng 

Giáo dục phải gắn liền với thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. Giáo dục thế hệ trẻ 

phải thực hiện phương pháp nêu gương. Trong nhà trường, thầy nêu gương cho trò. Tri 

thức dạy phải dễ hiểu, dễ nhớ, học mau. Thầy cô giáo phải làm kiểu mẫu cho các em. 

3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn 

đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đã được kiểm nghiệm trong giải quyết thành công 

những vấn đề mới do thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra. Hệ thống những quan điểm 

lý luận, tư tưởng về chiến lược, sách lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã dẫn đến 

những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi từ thắng 

lợi này đến thắng lợi khác, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng 

của Người đang được hiện thực hóa trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa  xã hội ở Việt 

Nam hiện nay. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm của nhân dân Việt 

Nam. Đảng ta khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là 

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của 

nhân dân ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận để xác định mục tiêu, phương hướng, giải 

pháp trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thực hiện mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Việc khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng 

tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là bước phát triển quan trọng trong nhận thức và 

tư duy lý luận của Đảng ta. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị đối với cách mạng Việt Nam mà còn 

phản ánh khát vọng thời đại là giải phóng dân tộc thuộc địa, là hòa bình, hợp tác, hữu 

nghị giữa các dân tộc. Tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú của Người 

là tấm gương sáng cổ vũ các dân tộc trên thế giới tham gia cuộc đấu tranh vì độc lập dân 

tộc, hòa bình và tiến bộ xã hội.  

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện 

nay 
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4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh 

4.1.1. Nội dung đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

- Nội dung đạo đức Hồ Chí Minh 

Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức, thống nhất tư tưởng 

đạo đức và hành vi đạo đức, nói đi đôi với làm, cụ thể ở các nội dung sau: 

Suốt đời trung với nước, hiếu với dân là nguyên tắc hoạt động, là tình cảm trong 

suốt cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh. Người là tấm gương dành trọn cả  đời phấn 

đấu hy sinh để thực hiện một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được 

hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng    có cơm ăn, áo mặc, ai 

cũng được học hành. 

Hồ Chí Minh luôn có tinh thần lạc quan cách mạng, tin tưởng vào sức mạnh của 

con người, vào chính nghĩa. Điều đó đã giúp cho Người có ý chí, nghị lực tinh  thần to 

lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được mục đích. Người từng làm nhiều 

nghề nghiệp khác nhau để kiếm sống và nghiên cứu, tìm hiểu về cách mạng các nước. 

Trong hoạt động cách mạng, Người đã hai lần bị vào tù, bị án tử hình, gặp nhiều nguy 

hiểm, khó khăn nhưng Người vẫn kiên trì “đeo đuổi một mục                                      đích, làm cho ích quốc lợi 

dân”. 

Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực hết lòng thương yêu, quý trọng, phục vụ 

nhân dân. Đối với Người, từ việc nhỏ đến lớn đều vì nhân dân; ở bất kỳ cương vị nào 

cũng vì nhân dân mà phục vụ. Theo Người, “Việc gì có lợi cho nhân dân phải hết sức 

làm, việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh”. Người luôn tìm cách chăm lo nâng cao 

dân sinh, dân trí; không ngừng thực hành dân chủ. Người nói nếu để dân đói, dân rét 

thì Đảng và Chính phủ đều có lỗi với dân. 

Hồ Chí Minh là người có tấm lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, luôn 

hết mình đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng con người. Trong Di chúc, Người 

viết: “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Người thương đoàn dân công đêm nay 

ngủ ngoài rừng, trải lá cây làm chiếu, manh áo mỏng làm chăn, thương các cụ già, 

thương đàn em nhỏ còn đói rách.. Ngay đối với kẻ thù xâm lược, dù đã gây bao tội ác, 

nhưng khi chúng bị bắt, Người vẫn căn dặn cán bộ, chiến sĩ ta phải đối xử khoan hồng, 

làm cho thế giới thấy dân tộc Việt Nam tiến bộ, văn minh hơn bọn đi giết người, cướp 

nước. 

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và 

hết sức khiêm tốn là tấm gương mẫu mực của Hồ Chí Minh. Người là điển hình về thực 

hành tiết kiệm trong ăn, mặc, ở, đi lại và các vật dụng sinh hoạt hàng ngày... Tiết kiệm 

đã trở thành thói quen, nếp sống, sinh hoạt đời thƣờng của Người. Là người đứng đầu 

Đảng, Nhà nước, Hồ Chí Minh luôn giữ mình liêm khiết, trong sạch. Ngƣời luôn khuyến 

khích, động viên để hướng con người tới cái tốt đẹp, mới mẻ. Người là một tấm gương 

đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, cái tiêu cực, nhất là chủ nghĩa cá nhân, thói tham ô, 

lãng phí, quan liêu. Người luôn giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên không được lên 

mặt “quan cách mạng”, luôn phòng tránh những sai lầm, cám dỗ đời thường, không ngã 

gục trước đồng tiền. 

- Nội dung phong cách Hồ Chí Minh 

Phong cách tư duy của Hồ Chí Minh là phong cách tư duy khoa học, cách mạng, 
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độc lập, tự chủ và sáng tạo. Người thường xuất phát từ thực tiễn, khái quát kinh nghiệm, 

thành lý luận và tác động trở lại biến đổi thực tiễn. Người có tầm nhìn xa, trông rộng, 

tìm ra cái bản chất, tính quy luật nên có nhiều dự báo thiên tài. Người luôn xuất phát từ 

chân lý phổ biến, những “lẽ phải không ai chối cãi được” để nhận thức và lý giải những 

vấn đề của thực tiễn đất nước. Người có phong cách tư duy đổi mới, sáng tạo, không 

chấp nhận lối mòn của tư duy cũ. Người ví tư tưởng bảo thủ như là sợi dây cột chân, cột 

tay người ta..., muốn tiến bộ phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. 

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh rất khoa học, có kế hoạch và hiệu quả. 

Người làm việc gì cũng có điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm chắc 

thực chất tình hình. Trong việc đặt kế hoạch, Người thường nói “không nên tham lam, 

phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao”, “chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát… nhưng 

không thực hiện được”. Hồ Chí Minh là mẫu mực của phong cách làm việc chính xác, 

đúng giờ. Trong các cuộc họp, Người thường không để ai  phải đợi mình mà chủ động 

đến trước. 

Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh thể hiện ở Người sự tuân thủ nghiêm 

nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đi đúng đường lối 

quần chúng; lãnh đạo bằng nêu gương. Người luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và 

thường nói, lãnh đạo phải biết động viên, khuyến khích khiến cho mọi người cả gan nói 

ra, cả gan đề ra ý kiến. Phải làm cho cấp dưới không sợ nói sự thật và cấp trên không sợ 

nghe sự thật. Theo Người, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt để nó đi 

vào cuộc sống; phải kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên, “phải đi tận nơi, xem tận 

chỗ”. Người thường xuyên đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, 

đơn vị bộ đội… để xem xét tình hình, kiểm tra công việc. Người luôn giữ phong cách 

nêu gương và đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối 

sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói  phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo. 

Phong cách diễn đạt của Hồ Chí Minh thể hiện qua cách nói, cách viết giản dị, 

cụ thể, thiết thực; diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng và sinh động, 

có lượng thông tin cao. Phong cách viết của Người thường ngắn gọn. Ví dụ chỉ với 9 

chữ “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, Người đã khái quát được giai đoạn 

đầy biến động của đất nước từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945. Bác đúc kết ngắn gọn, 

diễn đạt như câu châm ngôn như “Nước lấy dân làm gốc”, “Không có gì quý hơn độc 

lập, tự do”... Người thường chọn cách nói, cách viết sinh động, gần gũi với quần chúng, 

có hình ảnh ví von, so sánh như dùng “con đỉa hai vòi” để nói về bản chất của chủ nghĩa 

đế quốc.. Người thường nhấn mạnh khi nói, khi viết phải hiểu rõ nói và viết cho ai? nói 

và viết để làm gì? Nói và viết như thế nào? Cần nói và viết được cái tư tưởng và lòng 

ước ao của quần chúng. 

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh được thể hiện nhất quán trong các mối quan 

hệ với tự mình, với công việc và với mọi người. Người thể hiện rõ đức tính khiêm tốn, 

không bao giờ đặt mình cao hơn người khác, mà trái lại, luôn hòa nhã, lịch thiệp, quan 

tâm đến những người xung quanh. Phong cách ứng xử tự nhiên, chân tình, nồng hậu, 

linh hoạt, chủ động, biến hoá; vui vẻ hoà nhã với mọi người, ứng xử uyển chuyển, có lý 

có tình. Người đã xoá nhoà mọi khoảng cách lãnh tụ và nhân dân. Mỗi khi Bác Hồ xuất 

hiện ở đâu là ở đó rộn rã lên niềm vui, có sự phấn khởi và hòa đồng của tất cả mọi người. 

Phong cách sinh hoạt đời thường của Hồ Chí Minh rất giản dị. Người thích lối ăn 

uống đạm bạc, điều độ, mang tính truyền thống dân tộc. Mỗi khi ăn xong, Người thường 

tự sắp xếp lại mâm, bát cho gọn, thể hiện sự tôn trọng với người phục vụ. Có “của ngon, 
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vật lạ”, Người thường chia sẻ với những người cùng đi, để              phần    cho người đi vắng… 

Quần áo và cách mặc của Hồ Chí Minh rất bình dị. Người thường dùng bộ quần 

áo bằng kaki, bằng lụa, đôi dép cao su, cái quạt lá cọ. Cổ áo và tay áo đã sờn, đôi tất 

chân hở ngón cái, Người vẫn không chịu cho thay cái mới... Người muốn chỗ ở gần gũi 

với thiên nhiên, “trên có núi, dưới có sông; có đất ta trồng, có bãi ta chơi; nhà thoáng 

ráo, kín mái; gần dân, không gần đường”. Trong sinh hoạt đời thường, việc gì có thể 

làm, Người đều tự làm lấy, không muốn phiền người khác. Mỗi khi đi công tác đến cơ 

sở, Người ít khi báo trước, hoặc yêu cầu địa phương không được tổ chức đón tiếp linh 

đình; cán bộ đi theo phải chuẩn bị mọi thứ đi theo để ăn nếu làm việc quá giờ. Những 

người được sống bên Bác cho biết chưa bao giờ thấy Người nổi nóng hay phàn nàn về 

thời tiết; luôn bình thản, vui vẻ, điềm đạm trong cuộc sống và công việc. Người luôn 

giữ vững, yêu quý và tự hào về truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

4.1.2. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh của những giá trị 

quý báu của truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa thế giới. Năm 1987, Đại hội 

đồng UNESCO đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về Kỷ niệm 100 năm Ngày     sinh của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990 với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc và 

Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. 

Học tập, vận dụng, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xuất phát từ tư tưởng của 

Người là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách 

mạng Việt Nam, nền tảng tư tưởng lý luận mang tính khoa học và cách mạng để giải 

quyết các vấn đề trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây cũng là yêu cầu trong nhiều 

chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam4. 

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Đưa việc học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, 

thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp 

nhân dân, trước hết là của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với đạo đức, phong cách của Người. Hồ Chí Minh 

có tư tưởng rất sâu sắc về đạo đức, đồng thời là một tấm gương mẫu mực trong thực 

hành đạo đức, thể hiện trong tất cả các mối quan hệ đối với tự mình, với  mọi người, với 

với công việc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm 

cần thiết để góp phần “nhân thêm cái đẹp, dẹp bớt cái xấu”, hình thành nên nền đạo đức 

mới, hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường đối với đời sống xã 

hội hiện nay. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng 

Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ 

                                                           

4 Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27-03-2003 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng, khóa IX, 

Chỉ thị số 06-CT/TW (11- 2006) của Bộ Chính trị, khóa X, Chỉ thị số 03-CT/TW (5-

2011) của Bộ Chính trị, khóa XI, Chỉ thị số 05- CT/TW (5-2016) của Bộ Chính trị, 

khóa XII. 
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cán bộ,; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những 

biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 

4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh     

4.2.1. Nắm vững nội dung cơ bản, hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đó là nắm vững hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh về 

những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển 

sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển 

các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là 

nắm vững nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh như đã nêu ở phần trên. 

Nắm nội dung cốt lõi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Trung với nước, trung 

với Đảng, hiếu với dân; thương yêu nhân dân, thương yêu con người, Cần, kiệm, liêm, 

chính, chí công vô tư và có tinh thần quốc tế trong sáng. 

Học tập phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với 

thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới   chốn; 

phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, 

trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn 

gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong 

cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,.. 

4.2.2. Phương pháp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào 

chương trình, kế hoạch hành động thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước và 

nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức, gắn với các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức 

xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn 

hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 

một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng 

và mỗi người hàng năm. 

Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, 

đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đề cao trách 

nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của của cán bộ, đảng 

viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đối với học sinh cần phấn đấu và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất chính trị; không ngừng phát 

huy tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc; trung thành vô 

hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, chế độ; bảo vệ độc lập, 

chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, đặt lợi ích của dân tộc  lên trên hết; phải tôn 

trọng pháp luật; có ý thức tổ chức và kỷ luật trong học tập, lao động và cuộc sống. 

Không ngừng rèn luyện đức tính hiếu với dân, tận tụy với công việc; thật thà, 

chính trực, cần, kiệm, liêm, chính, biết quý trọng lao động, qúy trọng thời gian và tài 
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sản của tập thể, của mọi người, chống lãng phí, xa hoa; có trách nhiệm đối với học tập, 

công việc và cuộc sống; có tính tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức. 

Rèn luyện phong cách, lối sống khiêm tốn, giản dị; chống kiêu căng, tự mãn; kiên 

quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, lười biếng; thói hám danh, hám lợi… 

Tích cực tham gia những hoạt động có ý nghĩa cho bản thân và có ích cho cộng đồng, 

xã hội. Cần biết kết hợp học lý thuyết với thực hành, học tập, lao động với tinh thần 

sáng tạo, có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất cao. Không          ngừng nâng cao trình độ 

chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự; biết học tập và nhân rộng điển hình 

tiên tiến của cộng đồng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

  CÂU HỎI 

1. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh? 

2. Hãy nêu nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? 

3. Trình bày sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh? 
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BÀI 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ 

LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 

Giới thiệu: 

Chúng ta đang phấn đấu để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ta đã đề ra những đường lối, chủ trương, 

chính sách để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện. Những chủ trương, chính 

sách đường lối đó được thể hiện cụ thể trong bài này. 

Mục tiêu: 

 Sau khi học xong bài này, người học đạt được: 

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin 

trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội; 

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa 

Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội. 

Nội dung chính: 

1. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam 

1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 

1.1.1. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 

- Tình hình thế giới 

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tình hình thế giới có những chuyển biến sâu 

sắc. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, tranh đua đi xâm lược 

thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các đế quốc với nhau đã dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1914-1918), để lại cho nhân dân thế giới những hậu quả rất nặng nề. 

Đầu thế kỷ XX, V.I.Lênin đã bảo vệ và phát triển học thuyết Mác, lãnh đạo thắng 

lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản ra đời, trở 

thành trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản, công nhân quốc tế thúc đẩy sự ra đời 

hàng chục đảng cộng sản ở nhiều nước trên thế giới. 

Ở châu Á, cuộc cách mạng Tân Hợi (1910-1911) ở Trung Quốc, công cuộc canh 

tân đất nước của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỳ XX đã có tác động đến nhiều 

nước, thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nước Việt Nam. 

- Tình hình Việt Nam 

Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Triều đình nhà Nguyễn từng 

bước thất bại và cuối cùng phải ký Hiệp ước Pa-tơ-nốt (6-1884) chấp nhận sự thống trị 

của thực dân Pháp ở toàn cõi Việt Nam. 

Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách cai trị trực tiếp ở Đông Dương. 

Chúng dùng chính sách “chia để trị”, chia nước ta thành ba kỳ, với ba chế độ thống trị 

khác nhau. Pháp duy trì triều đình phong kiến nhà Nguyễn và giai cấp địa chủ làm công 

cụ cai trị, bóc lột nhân dân ta; dùng bộ máy quân sự, cảnh sát,  nhà tù đàn áp mọi sự 

chống đối. Nhân dân ta mất nước, bị đàn áp, bóc lột, cuộc sống vô cùng khổ cực. 

Về kinh tế, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa Đông Dương lần 

thứ nhất (1897-1914), lần thứ hai (1919-1929), đầu tư lập các đồn điền cao su, cà phê, 
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chè...; tập trung vào ngành khai mỏ (than, sắt, thiếc, vàng...). Pháp độc quyền về ngoại 

thương và tài chính, đặt ra hàng trăm thứ thuế; thi hành cho vay nặng lãi... làm cho nền 

kinh tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào Pháp. 

Về văn hoá, thực dân Pháp thực hiện chính sách nô dịch, xoá bỏ hệ thống giáo 

dục phong kiến; mở nhà tù, trại giam nhiều hơn trường học; khuyến khích các hoạt động 

mê tín, các tệ nạn cờ bạc, rượu chè, gây tâm lý tự ty dân tộc. Kết quả là hơn 90% nhân 

dân ta bị mù chữ và bị bưng bít mọi thông tin tiến bộ trong ngoài nước. 

Dưới sự thống trị của thực dân Pháp, tính chất xã hội Việt Nam đã thay đổi. Việt 

Nam từ xã hội phong kiến trở thành xã hội thuộc địa, nửa phong kiến. Trong xã hội Việt 

Nam nổi lên hai mâu thuẫn cơ bản. Mâu thuẫn cơ bản đồng thời là mâu thuẫn chủ yếu là 

mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Mâu thuẫn cơ bản thứ 

hai, giữa nhân dân Việt Nam, đa số là nông dân với địa chủ phong kiến. Hai mâu thuẫn 

này tác động lẫn nhau đòi hỏi phải giải quyết nhưng độc lập dân tộc là yêu cầu cơ bản, 

chủ yếu nhất, phản ánh nguyện vọng bức thiết của dân tộc Việt Nam ở đầu thế kỷ XX. 

- Các phong trào yêu nước Việt Nam 

Ngay khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, các cuộc khởi nghĩa nông dân chống 

Pháp đã nổ ra liên tục. Đó là các cuộc khởi nghĩa ở Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của 

Trương Công Định, Thủ khoa Huân, Nguyễn Trung Trực... 

- Sau khi triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Pa-tơ-nôt (6-1884), phong trào yêu 

nước theo chiếu “Cần Vương” của vua Hàm Nghi diễn ra mạnh mẽ. Hàng loạt các cuộc 

khởi nghĩa đã nổ ra như Khởi nghĩa Hương Khê, Ba Đình, Bãi Sậy, khởi nghĩa Yên Thế. 

Các cuộc khởi nghĩa vũ trang theo khuynh hướng phong kiến đã nêu  khẳng định tinh thần 

yêu nước, ý chí bất khuất chống xâm lược nhưng bị đàn áp đẫm máu và tất cả đều thất 

bại. 

- Đầu thế kỷ XX phong trào yêu nước Việt Nam diễn ra theo khuynh hướng tư 

sản. Tiêu biểu là phong trào Đông Du do Phan Bội Châu lãnh đạo; khuynh hướng cải 

cách dân chủ do Phan Châu Trinh tổ chức (1906-1908); phong trào Đông Kinh Nghĩa 

Thục, Hà Nội (1907), phong trào của Việt Nam Quốc dân Đảng (1929-1930). Các phong 

trào yêu nước nêu trên phản ánh tinh thần dân tộc của các sĩ phu yêu nước tiến bộ và một 

bộ phận trí thức, tư sản Việt Nam nhưng tất cả đều thất bại. Do địa địa vị kinh tế, chính 

trị non yếu, giai cấp tư sản Việt Nam đã không         đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất 

của thực dân Pháp (1897-1914). Từ đó đến trước năm 1925, phong trào công nhân Việt 

Nam còn ở giai đoạn đấu tranh tự phát, nổ ra lẻ tẻ, phân tán. 

Nhìn chung, phong trào cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 

rơi vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách 

mạng, ví như đi “trong đêm tối không có đường ra”. 

1.1.2. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, chuẩn bị thành lập Đảng 

Sau khi rời Tổ Quốc, Nguyễn Tất Thành qua Pháp, nhiều nước châu Phi và đến 

sống ở Mỹ (1912-1913), ở Anh (1914-1917). Tháng 7-1917, Người từ Anh trở về Pari, 

Pháp, tham gia các hoạt động chính trị- xã hội và bắt đầu chú ý về nước Nga Xô viết. 
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Tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận 

cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin đăng trên báo Nhân đạo 

của Đảng Xã hội Pháp và từ đó bắt đầu tin theo Lênin. Cuối tháng 12- 1920, tại Đại hội 

XVIII của Đảng Xã hội Pháp họp ở thành phố Tua, Pháp, Người bỏ phiếu tán thành 

Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây là bước chuyển về chất 

trong lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Sau đó, Người thành lập Hội Liên hiệp 

thuộc địa, ra báo Người cùng khổ, tham gia viết  báo tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở 

Đông Dương. 

Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô và làm việc ở Ban Phương Đông 

của Quốc tế Cộng sản. Người tham gia các Hội nghị Quốc tế nông dân, Quốc tế Thanh 

Niên và dự các khoá bồi dưỡng ngắn hạn của Quốc tế Cộng sản. 

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc được cử là phái viên của Ban thư ký Viễn Đông 

của Quốc tế Cộng sản về hoạt động ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tháng 6- 1925, Người 

thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, ra báo Thanh Niên của Hội, mở nhiều 

lớp huấn luyện cán bộ, trực tiếp giảng bài về chủ nghĩa Mác- Lênin và con đường cách 

mạng giải phóng dân tộc. Các bài giảng của Người tại các lớp huấn luyện được Bộ Tuyên 

truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản thành tác phẩm “Đường kách 

mệnh” (1927). Tác phẩm đã chỉ rõ những vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam, 

chuẩn bị tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Từ năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trương “Vô sản hoá”, 

đưa hội viên của mình vào làm việc tại các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền trong nước để 

truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng 

vô sản. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam phát triển mạnh khắp 

cả nước. 

Tháng 3-1929, tại nhà số 5D, phố Hàm Long (Hà Nội), Chi bộ cộng sản đầu tiên 

ở Việt Nam đã thành lập. Ngày 17-6-l929 tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, đại 

biểu các tổ chức cộng sản ở miền Bắc họp Đại hội, quyết định thành lập Đông Dương 

Cộng sản Đảng, ra Tuyên ngôn, Điều lệ và phát hành báo Búa liềm của Đảng. 

Tháng 8-1929, An Nam Cộng sản Đảng ra đời, thông qua đường lối chính trị, 

Điều lệ Đảng và lập Ban lãnh đạo của Đảng. 

Tháng 9-1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Tân Việt cách mạng đảng ra 

Tuyên đạt thông báo thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. 

Ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Đại hội thành lập Tổng Công hội 

đỏ, thông qua Chương trình, Điều lệ, bầu ra Ban chấp hành lâm thời do Nguyễn Đức 

Cảnh đứng đầu, ra báo Lao động và tạp chí Công hội đỏ.  

1.1.3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của 

Đảng 

Cuối năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở Xiêm (Thái Lan) thì nhận 

biết ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã thành lập nhưng hoạt động riêng rẽ. Người đã 

chủ động triệu tập đại biểu, dự thảo văn kiện và các điều kiện để tổ chức Hội nghị hợp 

nhất các tổ chức cộng sản. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra từ ngày 6-1 đến ngày 7-2- 1930 
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(vào dịp Tết Canh Ngọ)5, tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị 

thông qua 5 nội dung cơ bản: Xoá bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để 

thống nhất các nhóm cộng sản; định tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua 

Chính cương và Điều lệ sơ lược của Đảng; định kế hoạch thống nhất Đảng ở trong nước 

và cử Ban Trung ương lâm thời. 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Các văn kiện Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương 

trình tóm tắt được Hội nghị thông qua hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng chỉ rõ: 

Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “làm tư sản dân quyền 

cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 

Nhiệm vụ của cách mạng: Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước 

An Nam được hoàn toàn độc lập, lập ra chính phủ công nông binh; tổ chức ra quân đội 

công nông. Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn như công 

nghiệp, vận tải, ngân hàng, v.v của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính 

phủ công nông binh quản lý. Tịch thu hết ruộng đất của đế quốc Pháp để làm của công 

và chia cho dân cày nghèo. Bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và 

nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8 giờ. Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình 

quyền, v.v; phổ thông giáo dục theo công nông hoá. 

 Lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày 

và phải dựa vững vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng; hết sức liên lạc với tiểu tư 

sản, trí thức, trung nông… để kéo họ về phe giai cấp vô sản. 

Lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp phải thu phục được đa số giai cấp mình, phải 

làm cho giai cấp mình lãnh đạo dân chúng. 

Phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền. Tổ 

chức ra quân đội công nông để bảo vệ cách mạng, đập tan sự phản kháng của kẻ thù. 

Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới, thực 

hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới. 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên tuy vắn tắt nhưng đầy đủ những vấn đề chiến lược 

của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại. Với Cương lĩnh này, Đảng mới 

ra đời đã sớm quy tụ được lực lượng, đặt nền tảng đoàn kết các giai cấp và toàn dân tộc; 

Đảng sớm có điều kiện trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

Sau Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, các tổ chức Đảng trong nước lần 

lượt được thống nhất thành các Chi bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là tất yếu lịch sử; là kết quả của cuộc 

đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin 

với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng ra đời là bước ngoặt 

                                                           

5 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) quyết định chọn 

ngày 3 tháng 2 hàng năm làm  ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối 

cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam; nó chứng tỏ rằng giai cấp 

công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Từ đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành trung tâm đoàn kết các giai cấp và 

toàn dân tộc, là sự chuẩn bị đầu tiên, mở đường cho những thắng lợi của cách mạng Việt 

Nam. Sự ra đời của Đảng khẳng định công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc, người tìm ra 

con đường cứu nước đúng đắn và chuẩn bị chu đáo về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho 

sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

1.2.  Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng 

1.2.1.  Vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945) 

Trong vòng 15 năm, kể từ khi ra đời Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi trên phạm vi toàn quốc và ít đổ máu. Thắng 

lợi đó là kết quả của các nhân tố khách quan và chủ quan, nhƣng sự lãnh đạo đúng đắn 

của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất có vị trí hàng đầu quyết định thắng lợi. 

Trước hết do Đảng có đường lối cách mạng đúng đắn. Đường lối của Đảng phát 

triển từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930), Luận Cương chính trị (10- 1930)..., đến 

Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935). Các Hội nghị Trung ương, trong đó nổi bật là 

Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đặt vấn đề giải phóng dân 

tộc lên hàng đấu, thành lập mặt trận Việt Minh, thành lập và mở rộng căn cứ địa cách 

mạng, thành lập Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (22-12-1944), tiền thân của 

Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 12-3-1945, Thường vụ Trung ương Đảng ra bản 

Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” phát động cao trào kháng Nhật 

cứu nước. Hội nghị cán bộ toàn quốc  của Đảng từ 13 đến 15 tháng 8 quyết định phát 

động Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc. Sự phát triển đường lối cách mạng của Đảng với 

các chủ trương nêu trên là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945. 

Đảng đã kiên trì chuẩn bị chu đáo về lực lượng cách mạng; xây dựng khối đoàn 

kết liên minh giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác 

trong Mặt Việt Minh. Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành cao trào cách 

mạng 1930-1931, cao trào vận động dân chủ Đông Dương (1936- 1939) và cao trào 

kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 năm 1945, trực tiếp dẫn đến thắng lợi Cách mạng Tháng 

Tám 1945. 

Đảng có phương pháp cách mạng đúng đắn, dự báo đúng, bám sát tình hình, chỉ 

đạo kiên quyết, khôn khéo, biết tạo nên sức mạnh tổng hợp để áp đảo kẻ thù và quyết 

tâm lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền. Đảng có nghệ thuật tài giỏi về 

chuẩn bị, bám sát và chớp thời cơ “ngàn năm có một” là: khi phát xít Nhật đầu hàng 

Đồng Minh, quân Nhật ở Đông Dương hoang mang cực điểm, chính quyền tay sai Nhật 

nhanh chóng tan rã. Quân Đồng Minh chưa kịp vào, quân Pháp chưa kịp trở lại Đông 

Dương... để phát động toàn dân nổi dậy tiến hành Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. 

Cách mạng Tháng Tám thành công là do Đảng có công tác tuyên truyền vận động 

quần chúng linh hoạt, bằng nhiều hình thức phong phú để vận động hàng chục triệu 

quần chúng cả nước quyết tâm đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng có các lãnh tụ ưu tú 

như Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú (1930-1931), Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 

(1935-1936), Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1937-1938), Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ (1938-

1940) và hàng ngàn đảng viên gương mẫu đấu tranh với tinh thần quyết tâm, ý chí độc 
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lập, tự chủ, sáng tạo. Trong vòng 15 ngày, từ ngày 14-8, đến ngày 30-8, Cách mạng 

tháng Tám đã thắng lợi trên phạm vi cả nước. 14 giờ ngày 2-9-1945, tại Quảng trường 

Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn 

độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

1.2.2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) 

Thời kỳ từ tháng 9-1945 đến 12 năm 1946, chính quyền cách mạng được thiết 

lập trên cả nước nhưng ở tình thế phải chống “giặc đói”, “giặc dốt” và nguy hiểm nhất 

là giặc ngoại xâm. Vận mệnh đất nước ví nhƣ “ngàn cân treo sợi tóc”. 

Cuối tháng 2 năm 1946, thực dân Pháp và chính quyền Tưởng ký Hiệp ước Hoa- 

Pháp ở Trùng Khánh. Theo đó, Pháp nhân nhượng một số quyền lợi kinh tế cho chính 

quyền Tưởng trên đất Trung Hoa để Pháp được đưa quân ra miền Bắc Việt Nam. Trong 

bối cảnh đó Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ ta ký với đại diện Chính phủ 

Pháp bản Hiệp định sơ bộ (6-3-1946) hòa hoãn với Pháp nhằm mục đích buộc quân 

Tưởng rút ngay về nước, tránh tình trạng một lúc phải đối đầu với nhiều kẻ thù, bảo toàn 

thực lực, tranh thủ thời gian hoà hoãn để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc chiến 

đấu mới và bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám. 

Nhưng thực dân Pháp bội ước, liên tục cho quân lấn tới và ra tối hậu thư đòi  tự vệ 

Hà Nội phải nộp vũ khí. Không thể nhân nhượng được nữa, chiều 18-12- 1946, Thường 

vụ Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn 

quốc. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, phát động nhiều chiến dịch lớn, Đảng đã đưa 

cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945-1954) là tổng hợp của nhiều nguyên nhân, nhưng sự lãnh đạo đúng 

đắn của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu quyết định thắng lợi. 

Trước hết, do Đảng có đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. Đường lối đó 

thể hiện trong Bản Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”, “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng 

chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-

1951); tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh. Cốt lõi 

đường lối kháng chiến của Đảng khẳng định: cuộc kháng chiến của dân tộc ta là chiến 

tranh nhân dân chính nghĩa; có tính chất toàn dân, toàn diện lâu dài, dựa và sức mình là 

chính; đoàn kết với Miên, Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình. Mặc dù lâu 

dài, gian khổ, khó khăn, song kháng chiến nhất định thắng lợi. 

Đảng có công tác tư tưởng đúng đắn, động viên quân dân cả nước, phát huy chính 

nghĩa, tinh thần đoàn kết trong mặt trận Liên Việt vì “Tổ Quốc trên hết”, vượt qua mọi 

gian khổ, hy sinh, quyết tâm vì độc lập tự do đưa kháng chiến đến thắng lợi. . 

Đảng có công tác tổ chức tài giỏi, lãnh đạo chính quyền dân chủ nhân dân là công 

cụ sắc bén vừa tổ chức kháng chiến, từng bước phát triển kinh tế, văn hóa kháng chiến, 

xây dựng chế độ mới. 

Đảng đã xây dựng được quân đội nhân dân anh hùng, có nghệ thuật quân sự tài 

giỏi, được sự nuôi dưỡng từ nhân dân, đã tổ chức các chiến dịch lớn thắng lợi. Đó là chiến 

dịch 60 ngày đêm của quân dân Hà Nội kìm chân quân Pháp; chiến dịch Việt Bắc Thu 

Đông năm 1947; chiến dịch Biên Giới năm 1950 và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên 

Phủ, buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. 

Ngày 21-7-1954, Pháp và các nước đã ký kết Hiệp định Giơnevơ, công nhận độc lập 

chủ quyền của ba nước Đông Dương, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình trên toàn cõi 
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Đông Dương. 

1.2.3. Vai trò lãnh đạo Đảng trong cuộc chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954- 1975) 

Sau năm 1954, đất nước ta chia làm hai miền. Miền Bắc Việt Nam được giải 

phóng, thực hiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp 

định Giơnevơ, hất cẳng Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của 

Mỹ, phòng tuyến chống chủ nghĩa cộng sản. 

Những năm 1954-1958, Đảng chủ trương khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ 

nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh hoà bình đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, thống nhất nước 

nhà. Trước sự vi phạm hiệp định Giơnevơ, đàn áp dã man những người yêu nước ở miền 

Nam của Mỹ- Diệm, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa II (1-1959) quyết định 

cách mạng miền Nam phải giành chính quyền bằng con đường sử dụng bạo lực cách 

mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào Đồng khởi từ tỉnh Bến Tre (1-1960) lan 

rộng ra khắp miền Nam. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập (12-

1960). Cách mạng miền Nam chuyển mạnh từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế 

tiến công cách mạng. 

Đại hội lần thứ III của Đảng (9-1960) chủ trương đồng thời xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở miền Bắc, đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà. Đại hội bầu đồng chí Lê 

Duẩn là Tổng Bí thư của Đảng. 

Từ năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennơđi quyết định chuyển sang thực hiện chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam. Đảng chủ trương, miền Bắc chi viện mạnh 

hơn cho tiền tuyến, miền Nam vừa đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở đô thị, vừa phá Ấp 

chiến lược” ở nông thôn, vừa tấn công mạnh mẽ về quân sự. Tháng 11-1963, Ngô Đình 

Diệm bị ám sát. Chính quyền Sài Gòn liên tục bị đảo chính. “Chiến tranh đặc biệt” của 

Mỹ bị phá sản. 

Sau 10 năm hòa bình (1954-1964), miền Bắc thay đổi mọi mặt, đã tiến những 

bước dài chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội, con người đều đổi mới. 

Từ 1965-1968, Tổng thống Giônxơn quyết định tiến hành “Chiến tranh cục bộ”, 

đưa hơn nửa triệu quân Mỹ và quân một số nước phụ thuộc Mỹ vào miền Nam, đồng 

thời cho không quân và hải quân ném bom, thả mìn phá hoại miền Bắc. Trước sự leo 

thang chiến tranh của Mỹ, Đảng chủ trương phát động cuộc chiến tranh nhân dân chống 

Mỹ trên cả nước, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trong bất cứ tình huống nào. 

Quân dân miền Bắc tổ chức lại sản xuất, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ với 

tinh thần “tay cày tay sung”, “tay búa tay súng”, đồng thời tích cực chi viện chiến trường 

với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. 

Quân dân miền Nam đẩy mạnh cao trào đánh Mỹ, diệt ngụy, giành thắng lợi ở 

nhiều trận, đặc biệt là thắng lợi của cuộc Tổng công kích và nổi dậy mùa Xuân năm 

1968 đã buộc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện ném bom miền Bắc, rút quân viễn 

chinh Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam, ngồi đàm phán với ta tại Hội nghị Pari (11-

1968). Chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ bị phá sản. 

Từ năm 1972, Tổng thống Níchxơn quyết định tiến hành Chiến lược “Việt Nam 

hoá chiến tranh”. Quân dân miền Nam mở nhiều đòn tấn công chiến lược vào những năm 

1971, 1972; đặc biệt, quân dân Hà Nội chiến thắng trận “Điện Biên Phủ trên không”, 

buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari (1-1973) công nhận độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút hết quân đội Mỹ và quân phụ thuộc Mỹ 
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ra khỏi miền Nam Việt Nam. 

Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” 

Đảng chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Với ba đòn 

tiến công là chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế-Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí 

Minh (từ 10-3 đến 30-4-1975) quân dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc 

thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn của 

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu. 

Đảng có đường lối chính trị, quân sự và phương pháp cách mạng độc lập, tự chủ, 

đúng đắn, sáng tạo, tổng hợp, dẫn dắt cuộc kháng chiến của toàn dân tộc đi đến thắng 

lợi hoàn toàn. Đó là đường lối đồng thời đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc và cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và sự 

nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 

Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách 

thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà. Đó là hai chiến 

lược cách mạng khác nhau ở hai miền, nhưng tiến hành đồng thời, có quan hệ mật thiết, 

thúc đẩy lẫn nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn chung giữa nhân dân ta với đế quốc Mỹ 

và tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc. 

Đảng có công tác tư tưởng đúng đắn, đã động viên quân dân cả nước ta tin tưởng 

vào chính nghĩa vượt qua mọi gian khổ hy sinh, cả nước ra trận. Hễ còn một tên xâm lược 

Mỹ trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi 

Đảng đã lãnh đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam kiên cường 

chiến đấu chống quân thù, xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng của Tổ quốc”. 

Đảng đã lãnh đạo, động viên đồng bào và chiến sĩ miền Bắc vừa xây dựng, vừa 

chống chiến tranh phá hoại, vừa hoàn thành nghĩa vụ hậu phương lớn, chi viện  tiền tuyến 

lớn đánh thắng giặc Mỹ xâm lƣợc. 

Đảng có quân đội nhân dân anh hùng, có nghệ thuật quân sự tài giỏi; có tấm 

gương anh dũng chiến đấu của hàng triệu cán bộ, đảng viên và đồng báo cả nước. 

Đảng đã phát huy sức mạnh đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam, Lào, 

Campuchia; sự ủng hộ hết lòng và sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa; sự 

ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ. 

1.2.4. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc (1975- 1986) 

Sau khi giải phóng miền Nam, Đảng đã lãnh đạo nhanh chóng hoàn thành thống 

nhất nước nhà về mặt nhà nước. Đại hội lần thứ IV của Đảng (12-1976) đã khẳng định 

đường lối chung đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, “xây dựng lại đất nước ta đàng 

hoàng hơn, to đẹp hơn” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại hội tiếp tục bầu 

đồng chí Lê Duẩn là Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội V của Đảng (3-1982) khẳng định nước ta đang ở chặng đường đầu tiên 

của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến 

lược là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa. Nội dung công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu 

tiên là tập trung sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 
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đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đại hội tiếp tục bầu đồng 

chí Lê Duẩn là Tổng Bí thư của Đảng. 

Sau 30 năm chiến đấu liên tục để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, nguyện vọng 

thiết tha của nhân dân Việt Nam là hoà bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ để xây dựng 

đất nƣớc. Song các thế lực thù địch đã cấu kết với nhau ra sức chống phá, buộc Việt 

Nam phải tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc Tổ 

quốc. 

Từ tháng 4-1975, tập đoàn Pôn Pốt đã thi hành chính sách diệt chủng ở 

Campuchia và tăng cường chống Việt Nam. Ngày 3-5-1975, chúng cho quân đổ bộ chiếm 

Thổ Chu, Phú Quốc, sau đó tiến hành hàng ngàn vụ tấn công lấn chiếm đất đai, giết hại 

nhân dân Việt Nam trên tuyến biên giới Tây Nam bằng những hình thức vô cùng dã 

man. Cuối tháng 12-1978, chính quyền Pôn Pốt huy động tổng lực tiến công xâm lược 

quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam với mục tiêu tiến sâu vào nội địa Việt 

Nam. 

Để bảo vệ độc lập và chủ quyền Tổ quốc, quân và dân Việt Nam đã đánh trả, tiến 

công đánh đuổi bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi. Thể theo yêu cầu của Mặt trận đoàn kết 

dân tộc cứu nước Campuchia, từ ngày 26-12-1978, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp 

và giúp đỡ quân dân Campuchia tổng tiến công, đến ngày 7-1-1979 giải phóng Phnôm 

Pênh, xóa bỏ chế độ diệt chủng Khơme đỏ- Pôn Pốt. Ngày 18-2- 1979, Việt Nam và 

Campuchia ký Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Theo Hiệp ước, quân đội Việt 

Nam có mặt ở Campuchia để giúp bạn bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và 

hồi sinh đất nước. Hành động đó của Việt Nam là chính nghĩa, xuất phát từ yêu cầu tự 

vệ chính đáng khi bị tấn công được ghi trong Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và 

đã được nhân dân Campuchia và thế giới ghi nhận. 

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong lịch sử cách 

mạng, hai Đảng và nhân dân hai nước đã đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Trong 

kháng chiến chống Pháp xâm lược và chống Mỹ, cứu nước (1945- 1975), nhân dân 

Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng 

hộ, giúp đỡ toàn diện, to lớn và quý báu. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn 

biết ơn về sự giúp đỡ quý báu đó. 

Năm 1978, Trung Quốc rút chuyên gia, cắt viện trợ cho Việt Nam, liên tiếp lấn 

chiếm dẫn đến xung đột trên tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - 

Trung Quốc từ năm 1978 đã xấu đi rõ rệt. Ngày 17-2-1979, Trung Quốc huy động hơn 

60 vạn quân đồng loạt tấn công toàn tuyến biên giới nước ta từ Lai Châu đến Quảng 

Ninh, gây ra những hậu quả rất nặng nề. Ngày 5-3-1979, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ra 

lệnh Tổng động viên toàn quốc. Quân dân Việt Nam, nhất là quân dân các tỉnh biên giới 

phía Bắc, được nhân dân thế giới ủng hộ đã kiên cường chiến đấu bảo vệ đất nước. Ngày 

5-3-1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân, song cuộc chiến tranh biên giới chưa chấm 

dứt, trên tuyên biên giới Việt- Trung, nhất là khu vực Vị Xuyên, Hà Giang, cuộc chiến 

đấu của quân dân Việt Nam vẫn tiếp diễn đến năm 1989. Từ ngày 18-4-1979 phía Việt 

Nam và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán, từng bước giải quyết những tranh 

chấp về biên giới lãnh thổ và các vấn đề khác, khôi phục hoà bình, quan hệ hữu nghị 

truyền thống giữa nhân dân hai nước. 

Cũng thời gian này, quân dân cả nước đã đấu tranh thắng lợi chống lực lượng 

phản động có vũ trang ở Tây Nguyên (FULRO) và lực lượng phản động lưu vong xâm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ch%C6%B0%C6%A1ng_Li%C3%AAn_H%E1%BB%A3p_Qu%E1%BB%91c
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nhập về nước, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng trong mọi tình huống. 

Trong 10 năm, Đảng đã có ba bước đổi mới cục bộ kinh tế. Hội nghị Trung ương 

6 (8-1979) là bước đột phá đầu tiên đổi mới kinh tế của Đảng với chủ trương phá bỏ 

những rào cản để cho “sản xuất bung ra”. Hội nghị Trung ương 8 khoá V (6-1985) được 

coi là bước đột phá thứ hai đổi mới kinh tế của Đảng với chủ trương xoá quan liêu bao 

cấp về giá và lương, chuyển sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Hội nghị Bộ 

Chính trị khoá V (8- 1986) là bước đột phá thứ ba về đổi mới kinh tế của Đảng với chủ 

trương điều chỉnh cơ cấu sản xuất và đầu tư, lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu; phát 

triển nhiều thành phần kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

Ba bước đột phá về đổi mới kinh tế của Đảng như đã nêu trên là kết quả tổng hợp 

của quá trình tìm kiếm, thử nghiệm, đấu tranh giữa quan điểm mới và quan điểm cũ về 

kinh tế. Tuy nhiên sau 10 năm 1975- 1986, chúng ta đã không hoàn thành các mục tiêu 

do Đại hội IV và Đại hội V của Đảng đề ra. Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế-xã 

hội kéo dài; sản xuất tăng chậm và không ổn định; nền kinh tế luôn trong tình trạng thiếu 

hụt, không có tích luỹ; lạm phát tăng cao và kéo dài. Đất nước bị bao vây, cô lập, đời 

sống nhân dân hết sức khó khăn. 

Nguyên nhân khách quan dẫn đến khủng hoảng kinh tế-xã hội do xây dựng đất 

nước từ nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ là phổ biến, bị bao vây, cấm vận 

nhiều năm, hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh chưa kịp hàn gắn thì chiến tranh ở 

biên giới ở hai đầu đất nước làm nảy sinh những khó khăn mới. 

Nguyên nhân chủ quan là do những sai lầm của Đảng trong đánh giá tình hình, 

xác định mục tiêu, bước đi, sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế; sai lầm trong cải tạo xã 

hội chủ nghĩa, trong lĩnh vực phân phối, lƣu thông; duy trì quá lâu cơ chế tập trung, 

quan liêu, bao cấp; buông lỏng chuyên chính vô sản trong quản lý kinh tế, quản lý xã 

hội và trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của địch. Đó là những sai lầm nghiêm 

trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức 

thực hiện. 

1.2.4.  Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới (1986- 2018) 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đã tổng kết 10 năm trước đổi 

mới, là Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng, đánh dấu sự 

trưởng thành về lý luận và thực tiễn của Đảng. Đất nước sau hơn 4 năm đổi mới (1986-

1991) cơ bản ổn định nhưng chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội. Công cuộc đổi 

mới còn nhiều hạn chế, còn nhiều vấn đề kinh tế-xã hội nóng bỏng chưa được giải quyết. 

Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội đại biểu lần thứ VII (6-1991) của Đảng họp trong bối cảnh Liên Xô và 

các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu rơi vào khủng hoảng và sụp đổ, tác động mạnh mẽ 

đối với cách mạng Việt Nam. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến 

năm 2000…. Tại Đại hội VII, lần đầu tiên Đảng giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí 

Minh và khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đại hội bầu đồng chí 

Đỗ Mười là Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội đại biểu lần thứ VIII (6-1996) khẳng định sau 10 năm đổi mới, đất nước 
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ta cơ bản đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu 

của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành, nước 

ta chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đại hội 

tiếp tục bầu đồng chí Đỗ Mười là Tổng Bí thư của Đảng. Đến hội nghị Trung ương 4, 

khóa VIII (12-1997), đồng chí Lê Khả Phiêu được Ban Chấp hành Trung ương bầu là 

Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội đại biểu lần thứ IX (4-2001) đã tổng kết thế kỷ XX với những đánh giá 

quan trọng. Kết quả thực hiện Chiến lược ổn định phát triển kinh tế-xã hội 1991-2000 

đã đưa GDP của nước ta từ 15,5 tỷ USD năm 1991 tăng vượt hơn gấp đôi vào năm 2000, 

đạt trên 35 tỷ USD. Đại hội đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm tiếp 

theo (2001-2010) với mục tiêu tổng quát là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, 

tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại; tiếp tục đưa GDP năm 2010 lên gấp đôi so với năm 2000. Đại hội bầu 

đồng chí Nông Đức Mạnh là Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng (4-2006) có chủ đề với 4 nội dung trọng tâm 

là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân 

tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 

triển. Đại hội X của Đảng là dấu mốc quan trọng sau 20 năm đổi mới, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội X là kết tinh trí tuệ và 

ý chí của toàn Đảng, toàn dân quyết tâm đổi mới toàn diện, phát triển với tốc độ nhanh 

và bền vững hơn trong thời kỳ mới. Đại hội tiếp tục bầu đồng chí Nông Đức Mạnh là 

Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội đại biểu lần thứ XI (1-2011) có chủ đề với 4 nội dung mới: Tiếp tục nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 

đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 

2011). Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020) khẳng định ba đột phá chiến 

lược: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển 

nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi 

mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân 

lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng 

đô thị lớn. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng (1-2016) với chủ đề với 5 nội dung mới: 

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 

dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là Đại hội của Đoàn kết- Dân chủ- 

Kỷ cương- Đổi mới. Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng. 

Ngày 23-10-2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã bầu Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Đánh giá những thành tựu cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Từ năm 1930 đến nay, Đảng 
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Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân 

dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi 

của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong 

kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc 

lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân 

tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn  nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công 

cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa 

đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, 

phù hợp thực tiễn Việt Nam. 

2.1.   Thắng lợi của đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc 

2.2.1.  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 

Thắng lợi Cách mạng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân 

Pháp trong gần một thế kỷ, lật đổ chế độ quân chủ và ách thống trị của phát xít Nhật, lập 

nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông 

Nam châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, 

làm chủ xã hội. 

Thắng lợi của Cách mạng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử 

dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự 

do. Với thắng lợi của Cách mạng Tám, Đảng và nhân dân ta đã góp phần làm phong phú 

thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm quý 

báu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giành quyền dân chủ. Cách mạng 

Tám thắng lợi đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đấu 

tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân giành độc lập, tự do. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử hàng 

nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Chẳng những nhân dân Việt Nam có thể tự hào, mà 

các dân tộc bị áp bức trên thế giới cũng có thể tự hào rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch 

sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh 

đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc.  

2.1.2.  Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước, 

bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế 

- Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) đã buộc thực dân 

Pháp và các nước phải công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước 

Đông Dương; làm thất bại âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của đế quốc Mỹ, kết 

thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo 

điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội; tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho 

nhân dân ta và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Đối với quốc tế, thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp đã cổ vũ mạnh 

mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng 

cho chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới; cùng với nhân dân Lào và Campuchia đập 

tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ ở ba nƣớc Đông Dương, là tấm gương cổ 

vũ các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc, góp phần làm sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên 

thế giới, trước hết là hệ thống thuộc địa của thực dân Pháp. 

Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước 
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thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời 

cũng lả một thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế 

giới. Thắng lợi đó đã chứng minh rằng một dân tộc dù đất không rộng, người không 

đông, nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, có đường lối chính trị, quân sự đúng 

đắn, được sự ủng hộ quốc tế thì hoàn toàn có thể giành thắng lợi. 

- Thắng lợi của cuộc chống Mỹ, cứu nước (1954-1975): Quân dân Việt Nam dưới 

sự lãnh đạo của Đảng đã quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, giải phóng miền Nam, 

giành lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; hoàn thành cuộc cách mạng 

dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên 

cả nước hòa bình, thống nhất, cùng chung một nhiệm vụ chiến lược, đi lên chủ nghĩa xã 

hội; tăng thêm sức mạnh vật chất, tinh thần, thế và lực cho cách mạng và dân tộc Việt 

Nam, để lại niềm tự hào sâu sắc và những kinh nghiệm quý cách mạng về sau; góp phần 

quan trọng và việc nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thắng lợi của cuộc chống Mỹ, cứu nước đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của 

chủ nghĩa đế quốc vào chủ nghĩa xã hội và cách mạng thế giới kể từ sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai, đã làm phá sản các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, gây 

tổn thất to lớn và tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ; góp phần phá vỡ một phòng 

tuyến quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á, mở ra sự sụp đổ không thể tránh khỏi của 

chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân 

tộc, dân chủ, tự do và hòa bình phát triển của nhân dân thế giới. 

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi và lịch sử dân tộc như một trong những 

trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của 

thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. 

- Thắng lợi của quân và dân ta trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của 

Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc là là một bảo đảm cực kỳ quan trọng 

cho nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tiếp tục tăng cường tình hữu nghị và hợp 

tác giữa các nước và góp phần củng cố hoà bình, ổn định ở Đông Nam Á và trên thế 

giới. 

2.2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới 

Qua hơn 30 năm đổi mới, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa 

lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, trở 

thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị- xã hội ổn định; quốc 

phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa-xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước 

và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy 

và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác 

xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. 

Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ 

độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ 

đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên 

trường quốc tế được nâng cao. 



38  

Những thành tựu đó tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới 

và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là 

đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực 

tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. 

Gần 90 năm qua, kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân 

dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến 

đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; 

nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất 

nước ta đã ra khỏi nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá; có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế 

giới. 

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều. Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng 

phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng vấn đề căn bản là Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, 

sửa chữa, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 

CÂU HỎI 

1. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? 

2. Làm rõ công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt 

Nam? 

3. Phân tích ý nghĩa một trong những thắng lợi to lớn của Cách mạng Việt Nam do 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo? 
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BÀI 4: PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI 

Ở VIỆT NAM 

Giới thiệu: 

Đảng ta đã đề ra những đường lối, chủ trương, chính sách để toàn Đảng, toàn dân 

và toàn quân ta thực hiện. Những chủ trương, chính sách đường lối đó là phát triển kinh 

tế,  xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài 

học này. 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được: 

- Trình bày được một số quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế, 

xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay; 

- Nhận thức được đường lối phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người của 

nước ta trong giai đoạn hiện nay là phù hợp và chủ động thực hiện đường lối đó. 

Nội dung chính: 

1. Nội dung của chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam 

hiện nay 

1.1. Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội 

1.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế-xã hội 

Một là, phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững. 

Phải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm 

an ninh kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 

coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát 

triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. 

Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hoá, thực hiện tiến 

bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát 

triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

Nước ta có điều kiện phát triển nhanh và yêu cầu phát triển nhanh đang đặt ra cấp 

thiết. Phát triển bền vững là cơ sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực 

cho phát triển bền vững. Phát triển nhanh và bền vững phải luôn gắn chặt với nhau trong 

quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế-xã hội. 

Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường quốc phòng, 

an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để bảo 

đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Hai là, đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng 

nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Kiên trì và quyết liệt thực hiện đổi mới toàn diện và đồng bộ. Đổi mới chính trị 

phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp, trọng tâm là hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, 

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong 
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xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương để thúc đẩy đổi mới toàn diện và phát huy 

sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Ba là, mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người; coi con người là chủ 

thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. 

Bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân và các điều kiện để mọi ngƣời được 

phát triển toàn diện. Nâng cao năng lực và tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ 

quyền làm chủ, nhất là dân chủ trực tiếp để phát huy mạnh mẽ mọi khả năng sáng tạo 

và bảo đảm đồng thuận cao trong xã hội, tạo động lực phát triển đất nước. Phát huy lợi 

thế dân số và con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng 

nhân tài, chăm lo lợi ích chính đáng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của mọi người dân, thực hiện công bằng xã hội. 

Bốn là, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ 

ngày càng cao; đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hoàn thiện thể chế để tháo gỡ mọi cản trở, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng 

và phát triển mạnh mẽ lực lựợng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; 

huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Phát triển nhanh, hài 

hoà các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp. 

Phải tăng cường tiềm lực và nâng cao hiệu quả của kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà 

nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và 

điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 

Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng mà nòng cốt là hợp 

tác xã. Khuyến khích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở hữu 

hỗn hợp mà chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần để loại hình kinh tế này trở thành phổ 

biến, thúc đẩy xã hội hoá sản xuất kinh doanh và sở hữu. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một 

trong những động lực của nền kinh tế. Khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

phát triển theo quy hoạch. 

Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh 

và ngày càng hiện đại các loại thị trường. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và phân 

phối, bảo đảm công bằng lợi ích, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. 

Năm là, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Phát huy nội lực và sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định, đồng thời tranh thủ 

ngoại lực và sức mạnh thời đại là yếu tố quan trọng để phát triển nhanh, bền vững và 

xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế và sức 

mạnh tổng hợp của đất nước để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và có hiệu 

quả. 

Phát triển lực lượng doanh nghiệp trong nước với nhiều thương hiệu mạnh, có 

sức cạnh tranh cao để làm chủ thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nƣớc, 

góp phần bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Trong hội nhập quốc tế, phải luôn 
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chủ động thích ứng với những thay đổi của tình hình, bảo đảm hiệu quả và lợi ích quốc 

gia. 

Ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại. 

1.1.2.   Những định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội 

Một là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều 

hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh và phân 

phối. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thành phần kinh 

tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình 

đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế 

nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. 

Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của 

nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. 

Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh 

tế đa dạng ngày càng phát triển. Các yếu tố thị trường được tạo lập đồng bộ, các loại thị 

trường từng bước được xây dựng, phát triển, vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, 

vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân định rõ quyền của người sở hữu, 

quyền của người sử dụng tư liệu sản xuất và quyền quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực 

kinh tế, bảo đảm mọi tư liệu sản xuất đều có người làm chủ, mọi đơn vị kinh tế đều tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. 

Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; các nguồn 

lực được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; thực 

hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo 

mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã 

hội, phúc lợi xã hội. 

Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh 

tế - xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật 

chất. 

Hai là, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường; 

xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ công 

nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. 

Coi trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp chế tạo có tính 

nền tảng và các ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ngày 

càng đạt trình độ công nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến và xây 

dựng nông thôn mới. 

Bảo đảm phát triển hài hoà giữa các vùng, miền; thúc đẩy phát triển nhanh các 

vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời tạo điều kiện phát triển các vùng có nhiều khó khăn. 

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc 

tế. 
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Ba là, chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ 

phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kết hợp chặt 

chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách; phát triển hài hoà đời sống vật 

chất và đời sống tinh thần, không ngừng nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã 

hội về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh và nâng cao thể chất, gắn nghĩa vụ với 

quyền lợi, cống hiến với hưởng thụ, lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và cộng đồng xã 

hội. 

Bốn là, tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và  thu 

nhập tốt hơn. Có chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ tạo động lực để phát triển; 

điều tiết hợp lý thu nhập trong xã hội. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá 

nghèo bền vững; giảm dần tình trạng chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, miền, các 

tầng lớp dân cư. Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách đối với 

người và gia đình có công với nước. Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động và học 

tập của thanh niên, thiếu niên, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chăm lo đời sống người cao 

tuổi, neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động và trẻ mồ côi. Hạn chế, tiến tới đẩy lùi tội 

phạm và giảm tác hại của tệ nạn xã hội. Bảo  đảm quy mô hợp lý, cân bằng giới tính và 

chất lượng dân số. 

1.2 .   Chủ trương phát triển văn hóa, con người 

1.2.1. Quan điểm phát triển văn hóa, con người 

Một là, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển 

bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. 

Hai là, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống 

nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân 

văn, dân chủ và khoa học. 

Ba là, phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con 

người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng 

con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, 

nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 

Bốn là, xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia 

đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu 

tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. 

Năm là, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, 

Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. 

1.2.2.   Định hướng lớn phát triển văn hóa, con người 

Một là, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát 

triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân 

chủ, tiến bộ. 

Làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở 

thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Kế 

thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, công 
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bằng, văn minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo 

đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. 

Hai là, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát 

triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích 

của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai 

trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng 

dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức 

làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi; sống có văn hoá, 

nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. 

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã 

hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Đơn 

vị sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phải là môi trường rèn luyện phong cách làm 

việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả cao, bồi đắp tình bạn, tình đồng 

chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người và nền văn hoá Việt Nam. 

Ba là, giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá 

và con người Việt Nam. 

Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc 

sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới căn bản và 

toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng 

theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, phục 

vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, 

tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời. 

Bốn là, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực 

lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, 

hiệu quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình độ tiên tiến của thế          giới. Phát 

triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học và công nghệ gắn với phát triển văn hoá và nâng 

cao dân trí. Tăng nhanh và sử dụng có hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ của đất 

nước, nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ hiện 

đại trên thế giới. Hình thành đồng bộ cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo, trọng 

dụng nhân tài và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. 

Năm là, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã 

hội và nghĩa vụ của mọi công dân. 

Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục 

và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng 

sạch. Coi trọng nghiên cứu, dự báo và thực hiện các giải pháp ứng phó với quá trình 

biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên. Quản lý, bảo vệ, tái tạo và sử dụng hợp lý, có 

hiệu quả tài nguyên quốc gia. 

Sáu là, chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ 

phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kết hợp chặt 

chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công 
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bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách; phát triển hài hoà đời sống vật 

chất và đời sống tinh thần, không ngừng nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã 

hội về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh và nâng cao thể chất, gắn nghĩa vụ với 

quyền lợi, cống hiến với hưởng thụ, lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể và cộng đồng xã 

hội. 

Tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập tốt 

hơn. Có chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ tạo động lực để phát triển; điều tiết hợp 

lý thu nhập trong xã hội. 

Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá nghèo bền vững; giảm dần tình 

trạng chênh lệch giàu-nghèo giữa các vùng, miền, các tầng lớp dân cư. Hoàn thiện hệ 

thống an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với 

nước. Chú trọng cải thiện điều kiện sống, lao động và học tập của thanh niên, thiếu niên, 

giáo dục và bảo vệ trẻ em. 

Chăm lo đời sống những người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động 

và trẻ mồ côi. Hạn chế, tiến tới đẩy lùi tội phạm và giảm tác hại của tệ nạn xã hội. Bảo 

đảm quy mô hợp lý, cân bằng giới tính và chất lượng dân số. 

2. Giải pháp phát triển kinh tế,  xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam hiện nay 

2.1. Nội dung phát triển kinh tế, xã hội  

2.1.1. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công  nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước 

- Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế 

Mô hình tăng trưởng kinh tế kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, 

chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh; giải 

quyết hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với  bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân. 

Đổi mới mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn 

đầu tư sang phát triển đồng thời dựa cả vào vốn đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. 

Phát huy vai trò quyết định của nội lực, đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực bên ngoài; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò của doanh nghiệp nhà nước, 

doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và khu vực sản xuất nông nghiệp. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo 

để nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai, nhập khẩu công nghệ 

mới; thực hiện phương thức quản lý, quản trị hiện đại; phát huy tiềm năng con người và 

khuyến khích tinh thần sản xuất kinh doanh của mọi người; chủ động khai thác triệt để 

lợi thế cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, tăng nhanh giá trị quốc gia và tham gia có 

hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đồng bộ, tổng thể nền kinh tế và các 

ngành, các lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng: cơ cấu lại đầu tư với trọng 

tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng 

thương mại và các tổ chức tài chính, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước; cơ cấu lại 

và giải quyết có kết quả vấn đề nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công; cơ cấu lại nông nghiệp 
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theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, nhất là đột phá về thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 

Chú trọng những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế (GDP bình 

quân đầu người, tỉ trọng giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo, tỉ trọng nông nghiệp, tỉ lệ 

đô thị hóa, điện bình quân đầu người,...) ; những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển về 

mặt xã hội (chỉ số phát triển con người, tuổi thọ bình quân, chỉ số bất bình đẳng trong 

phân phối thu nhập, số bác sĩ trên 1 vạn dân, tỉ lệ lao động qua đào tạo,...); những tiêu 

chí về trình độ phát triển về môi trường (tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch, độ che phủ 

rừng, tỉ lệ giảm mức phát thải khí nhà kính,...). 

Lấy khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động 

lực chủ yếu phát triển kinh tế; huy động và phân bổ có hiệu quả mọi nguồn lực phát 

triển. Tiến hành các bước từ tạo tiền đề, tạo điều kiện đến đẩy mạnh và nâng cao chất 

lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Phát triển công nghiệp 

Xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu công nghiệp quốc gia với tầm nhìn 

trung, dài hạn, có lộ trình cho từng giai đoạn phát triển. Tiếp tục xây dựng, phát triển 

các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa học- công nghệ và tỉ 

trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. 

Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp 

công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp năng lượng, cơ khí, điện tử, hóa chất, 

công nghiệp xây dựng, xây lắp, công nghiệp quốc phòng, an ninh. Chú trọng phát triển 

các ngành có lợi thế cạnh tranh; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp phục vụ nông nghiệp, 

nông thôn; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản xuất vật liệu mới; từng bưƣớc 

phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp môi trường và công nghiệp văn hóa. 

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng 

công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng 

cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu. 

Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái 

phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, thúc 

đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ 

thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 

cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài; nâng 

cao thu nhập và đời sống của nông dân. Có chính sách phù hợp để tích tụ, tập trung 

ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp; từng bước hình 

thành các tổ hợp nông nghiệp-công nghiệp- dịch vụ công nghệ cao. 

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá 

trình đô thị hóa một cách hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết cấu hạ tầng kinh 
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tế-xã hội, thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa đô thị và nông thôn, tăng cường kết 

nối nông thôn - đô thị, phối hợp các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với 

phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị. 

Phát huy vai trò chủ thể của hộ nông dân và kinh tế hộ; doanh nghiệp trong nông 

nghiệp, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp nông nghiệp nhà nước; phát triển hợp tác xã kiểu mới, các hình thức hợp tác, liên 

kết; hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ. 

- Phát triển khu vực dịch vụ 

Đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng 

cao hơn các khu vực sản xuất và cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế. Tập 

trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao 

như: du lịch, hàng hải, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng không, viễn thông, công nghệ 

thông tin. 

Hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, chứng khoán, logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách giá dịch vụ giáo dục-đào tạo, y tế; phát 

triển dịch vụ giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao, dịch vụ khoa học và công nghệ, văn 

hóa, thông tin, thể thao, dịch vụ việc làm. 

Hình thành một số trung tâm dịch vụ, du lịch tầm cơ khu vực và quốc tế, chủ  

động phát triển mạnh hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trong nước. 

- Phát triển kinh tế biển 

Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp dầu khí, đánh bắt xa bờ và hậu cần 

nghề cá, kinh tế hàng hải (kinh doanh dịch vụ cảng biển, đóng và sửa chữa tàu, vận tải 

biển), du lịch biển, đảo. 

Thu hút mạnh mọi nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo một cách bền vững. 

Tập trung đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển. 

- Phát triển kinh tế vùng, liên vùng 

Thống nhất quản lý, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đồng thời ưu 

tiên phát triển các vùng kinh tế động lực, tạo sức lôi cuốn, lan tỏa phát triển đến các địa 

phương trong vùng và đến các vùng khác. 

Có chính sách hỗ trợ phát triển các vùng còn nhiều khó khăn; phát triển kinh tế 

lâm nghiệp. Thực hiện quy hoạch vùng, chính sách vùng; sớm xây dựng và thể chế hóa 

cơ chế điều phối liên kết vùng. Xây dựng một số đặc khu kinh tế để tạo cực tăng 

trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá. 

- Phát triển đô thị 

Đổi mới cơ chế, chính sách, kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị theo 

quy hoạch và kế hoạch. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, gồm một số đô thị lớn, nhiều đô thị vừa và nhỏ 

liên kết và phân bố hợp lý trên các vùng; chú trọng phát triển đô thị miền núi, phát triển 

mạnh các đô thị ven biển. 

Chú trọng phát huy vai trò, giá trị của các đô thị động lực phát triển kinh tế cấp 
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quốc gia và cấp vùng, đô thị di sản, đô thị sinh thái, đô thị du lịch, đô thị khoa học. 

- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là: Hạ tầng 

giao thông  đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các 

trục giao thông đầu mối; hạ tầng ngành điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và 

sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; hạ tầng thủy lợi đáp ứng yêu cầu 

phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hạ tầng đô thị 

lớn hiện đại, đồng bộ, từng bước đáp ứng chuẩn mực đô thị xanh của một nước công 

nghiệp. 

2.1.2.  Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã   chủ nghĩa 

- Tiếp tục thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận 

hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định 

hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền 

kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản 

xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức 

sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế 

tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; các chủ thể thuộc các thành phần 

kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. 

Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo 

môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, chính 

sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng 

bước, từng chính sách phát triển. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển 

kinh tế, xã hội. 

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các 

loại hình doanh nghiệp 

Thể chế hóa quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt và hưởng lợi từ sử 

dụng tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Bảo đảm công khai, minh bạch về nghĩa 

vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công để quyền tài sản 

được giao dịch thông suốt. 

Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế 

thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Khuyến khích đẩy mạnh quá trình 

khởi nghiệp kinh doanh. Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam 

cả về số lượng và chất lượng. 

Bảo đảm quyền tự do kinh doanh các lĩnh vực mà luật pháp không cấm; xây 

dựng, thực thi đồng bộ, hiệu quả cơ chế hậu kiểm, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cạnh 

tranh, tăng cường tính minh bạch đối với độc quyền nhà nước và độc quyền doanh 

nghiệp, kiểm soát độc quyền kinh doanh. Hoàn thiện thể chế bảo vệ nhà đầu tƣ, quyền 
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sở hữu và quyền tài sản. 

Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những 

địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc 

các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà 

nước. 

Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh 

nghiệp nhà nước phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm 

tra, kiểm soát bảo đảm công khai, minh bạch về đầu tư, tài chính và các hoạt động của 

doanh nghiệp nhà nước. 

Đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công theo hướng 

nâng cao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài 

chính; xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ công, thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh 

vực này. 

Tiếp tục đổi mới nội dung và phƣơng thức hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế 

hợp tác xã; đẩy mạnh liên kết và hợp tác dựa trên quan hệ lợi ích, áp dụng phuơng thức 

quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ 

về tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ 

phát triển thị trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế hợp tác xã trên cơ sở phát triển và 

phát huy vai trò của kinh tế hộ. 

Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp, các hình thức tổ chức sản 

xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp, nhất là các doanh nghiệp cổ phần. Hoàn thiện cơ 

chế, chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân phát triển ở 

các ngành và lĩnh vực kinh tế. 

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp 

khởi nghiệp. Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân 

góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. 

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, chú trọng chuyển giao 

công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến và thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm; chủ động lựa chọn 

và có chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư nước ngoài có trình độ quản lý và công 

nghệ hiện đại, có vị trí hiệu quả trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong quản lý, cần phát huy 

mặt tích cực của các doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện 

công khai, minh bạch, ngăn chặn mặt tiêu cực. 

- Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường 

Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường; bảo đảm tính đúng, tính đủ và công 

khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ công thiết yếu; 

có chính sách hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo và đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

Xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Tiếp tục phát triển đồng bộ và vận hành thông suốt các loại thị trường. Thực hiện 

đa dạng hóa thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng hiện đại, chú trọng hình  thành 

khung pháp lý, phát triển hệ thống phân phối thông suốt và hiệu quả. 
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Cơ cấu lại thị trường tài chính, bảo đảm lành mạnh hóa và ổn định vững chắc 

kinh tế vĩ mô; bảo đảm nguyên tắc thị trường đối với thị trường tài chính gắn với tăng 

cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước và giám sát của xã hội; phát triển thị 

trường mua bán nợ, cho thuê tài sản. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để thị trường bất động 

sản vận hành thông suốt, khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn lực từ đất đai 

và tài sản, kết cấu hạ tầng trên đất; ngăn ngừa đầu cơ, lãng phí. 

Tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đồng bộ thị trường khoa học-công nghệ, 

có chính sách hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư 

nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ 

vào sản xuất kinh doanh. 

- Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế 

Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; đa dạng hóa, đa phương hóa quan 

hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác cụ thể; kết hợp hiệu 

quả ngoại lực và nội lực, gắn hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng nền kinh tế độc lập, 

tự chủ. 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm thực thi có hiệu 

quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Hoàn thiện thể chế để tận 

dụng cơ hội và phòng ngừa, giảm thiểu các thách thức do tranh chấp quốc tế, nhất là 

tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế. 

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; tăng 

cường lãnh đạo thể chế hoá và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật Nhà nước về kinh tế - xã hội; tăng cường công tác   tra, giám sát, sơ kết, 

tổng kết thực hiện đường lối của Đảng; lãnh đạo việc bố trí cán bộ và lãnh đạo, chỉ đạo 

việc thực hiện của đội ngũ cán bộ hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nâng 

cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu về kinh  tế - xã hội ở các cấp, các ngành. 

Nhà nước thể chế hóa nghị quyết của Đảng, xây dựng, tổ chức thực hiện pháp 

luật, chính sách, bảo đảm các loại thị trƣờng ngày càng hoàn thiện và vận hành thông 

suốt, cạnh tranh công bằng, bình đẳng và kiểm soát độc quyền kinh doanh; tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; 

bảo đảm quyền tự do, dân chủ trong hoạt động kinh tế của người dân theo quy định của 

Hiến pháp, pháp luật và sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị-xã hội trong xây dựng và giám sát việc thực hiện thể chế kinh tế và phát triển 

kinh tế-xã hội. 

2.1.3.  Quản lý, phát triển xã hội, thực hiện công bằng xã hội 

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản 

lý phát triển xã hội đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, thực hiện 

các chính sách phù hợp với các giai tầng xã hội; có các giải pháp quản lý hiệu quả để 

giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả những vấn 

đề xã hội bức xúc, mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột xã hội. 

Quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, khắc phục 

xu hướng gia tăng phân hóa giàu-nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền 

vững. Thực hiện các giải pháp, chính sách và quản lý để khắc phục từng bước sự mất 
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cân đối về phát triển đối với từng lĩnh vực, từng vùng. 

Kịp thời kiểm soát và xử lý các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội. Đẩy 

mạnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai 

nạn giao thông; bảo đảm an toàn xã hội, an ninh con người. 

Gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với 

nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người 

có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; 

bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên. 

Giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập cho ngưƣời lao động, bảo đảm an 

sinh xã hội. Tạo cơ hội để mọi người có việc làm và cải thiện thu nhập. Khuyến khích 

đầu tư xã hội tạo ra nhiều việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách về tiền lương, tiền công, khắc phục cơ bản những 

bất hợp lý. Điều chỉnh chính sách dạy nghề, gắn đào tạo với sử dụng. Điều chỉnh chính 

sách xuất khẩu lao động hợp lý. Hoàn thiện và thực hiện chính sách bảo hộ lao động. 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển 

kinh tế-xã hội. Mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến 

mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương 

hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống. Phát triển và thực hiện tốt các chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,... 

Đổi mới chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu quả và tiếp cận 

phương pháp đo lường nghèo đa chiều nhằm bảo đảm an sinh xã hội cơ bản và tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản. Phát triển đa dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong 

trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế. 

Coi trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, 

bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, chế độ 

thai sản, nghỉ dưỡng, khám, chữa bệnh, bình đẳng giới. Thực hiện tốt chiến lược dân số, 

gia đình, chương trình hành động vì trẻ em. 

Huy động các nguồn lực, tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống bệnh viện, trạm 

y tế, phòng khám bệnh, coi trọng chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Phát triển hệ thống y tế 

dự phòng và các dịch vụ y tế hiện đại. Phát triển y học dân tộc. Tiếp tục thực hiện tốt 

chính sách bảo hiểm y tế cho toàn dân, đổi mới cơ chế tài chính gắn với nâng cao chất 

lượng dịch vụ y tế. 

Có chính sách hợp lý trong đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và đãi ngộ thỏa đáng 

đối với đội ngũ cán bộ y tế. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển con người, chính 

sách chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. 

Phát triển thể dục, thể thao toàn dân để góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhân 

dân, đồng thời làm cơ sở để phát triển thể thao thành tích cao. 

2.2.   Nội dung phát triển văn hóa, con người 

2.2.1.  Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện 

Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi 

dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. 
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Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người 

Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. 

Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người 

có thế giới quan khoa học, hướng tới chân-thiện-mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức 

với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế 

tri thức và xã hội học tập. Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi 

người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp 

và pháp luật, bảo vệ môi trường; kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực 

xã hội; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn 

vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. 

Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân 

dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học-nghệ thuật trong 

việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo 

văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng. 

Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo 

dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan 

điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa 

con người. Có giải pháp khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam. 

2.2.2.  Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn 

hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết 

xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đa nội dung giáo dục 

đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội. 

Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là 

nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát 

huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 

minh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông 

bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, 

thương yêu nhau. 

Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn 

luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn 

hóa cho thế hệ trẻ. 

Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân 

chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội. Nâng cao chất lưƣợng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
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an ninh, với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp 

khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội, giữa 

thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng, hoàn 

thiện đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo 

điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. 

Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến 

khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến 

bộ, “tốt đời, đẹp đạo”. Khuyến khích các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước 

nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo. 

2.2.3.  Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế 

Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và 

các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, 

gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, 

kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. 

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 

trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên. 

Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế. Con người thực sự là 

trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Tạo lập môi trường văn hóa pháp lý, 

thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, hiện đại để các doanh nghiệp tham gia 

xây dựng, phát triển văn hóa. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân 

với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền 

vững và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết là các doanh 

nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển các thương hiệu Việt Nam có uy tín trên thị 

trường trong nước và quốc tế. 

2.2.4.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa 

Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 

loại, làm giàu văn hóa dân tộc. 

Xây dựng cơ chế để giải quyết hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn 

hóa với phát triển kinh tế-xã hội. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử- văn hóa tiêu biểu, 

phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn 

hóa với phát triển du lịch. Phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền 

thống có nguy cơ mai một. Phát huy các di sản đƣợc UNESCO công nhận, góp phần 

quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. 

Phát triển đi đôi với giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; khắc phục tình trạng 

lạm dụng tiếng nước ngoài. Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, nhất 

là tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống; các giá trị văn hóa tích cực trong 

tôn giáo, tín ngưỡng. 

Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng 

tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm 
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nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu 

sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Đẩy mạnh sáng tác, quảng 

bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi 

mới đất nước. Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam. 

Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, 

tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả. Khuyến khích nhân dân sáng 

tạo, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. 

Có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng 

tác, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ 

công dân của mình. Trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trên cơ sở 

cống hiến cho đất nước. Chú trọng phát triển năng khiếu và tài năng trẻ. 

Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet để 

định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên. Đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động và cơ chế đầu tư theo hướng ƣu tiên các cơ quan 

báo chí, truyền thông chủ lực. Các cơ quan truyền thông phải thực hiện đúng tôn chỉ, 

mục đích, đối tượng phục vụ chủ yếu; nâng cao tính tư tưởng, nhân văn và khoa học, 

góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. 

2.2.5.  Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn 

hóa 

Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng và 

giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp 

phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. 

Có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ 

tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 

văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển. 

Đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát 

triển thị trường văn hóa và công nghiệp văn hóa. 

Nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền 

liên quan trong toàn xã hội. Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ 

quan quản lý và cơ quan thực thi quyền tác giả từ Trung ư ơng đến địa  phương. 

2.2.6.  Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 

Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức 

văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả 

thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa 

dân tộc. 

Phát huy tài năng, tâm huyết của trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước 

ngoài trong việc tham gia phát triển văn hóa của đất nước, trở thành cầu nối quảng bá 

hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Chú trọng truyền bá văn hóa Việt 

Nam, dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt 

Nam. Xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và trung tâm dịch 

thuật, quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. 

Chủ động đón nhận cơ hội phát triển, vượt qua các thách thức để giữ gìn, hoàn 
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thiện bản sắc văn hóa dân tộc; hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái 

của toàn cầu hóa về văn hóa. 

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển văn hóa đối ngoại; hỗ trợ quảng bá nghệ 

thuật quốc gia và xuất khẩu các sản phẩm văn hóa ra nước ngoài. 

CÂU HỎI 

1. Trình bày những giải pháp phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với 

xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam? 

2. Làm rõ nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 

3. Làm rõ tính chất tiên tiến và bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam đang 

được xây dựng? 

4. Trình bày những phương hướng lớn xây dựng và phát triển con người mới ở Việt 

Nam? 
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BÀI 5: TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI 

CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT 

Giới thiêu: 

Bản thân mỗi chúng ta ai cũng muốn mình được hoàn thiện, vậy như thế nào thì 

được gọi là một người công dân tốt cũng như người lao động tốt và cách tu dưỡng rèn 

luyện để hoàn thiện bản thân là như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu bài học này. 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học đạt được: 

- Trình bày được quan niệm, nội dung tu dưỡng và rèn luyện để trở thành người 

công dân tốt, người lao động tốt; 

- Tích cực học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động 

tốt. 

Nội dung chính: 

1. Quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt 

1.1.     Người công dân tốt 

Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt 

Nam. Người công dân tốt là người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Hiến pháp năm 2013, quy định quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp 

luật quy định. “Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân”. Bao gồm những 

quyền và nghĩa vụ cơ bản sau: 

Mọi người có quyền sống, bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ 

về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, 

bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; bí mật thư 

tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. 

Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp; quyền tự do đi lại và cư trú; quyền tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Công dân có quyền tự do 

ngôn luận, tự do báo chí; nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly 

hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình 

đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. Công dân có quyền làm việc, lựa 

chọn nghề nghiệp, việc làm, nơi làm việc, quyền tự do kinh doanh theo quy định của 

pháp luật; quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, thừa kế, của cải để dành, nhà ở, tư liệu 

sinh hoạt, tư liệu sản xuất; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận, kiến 

nghị với cơ quan nhà nước các vấn đề chung của cơ sở, địa phương và cả nước; công 

dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng 

cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật; nghĩa vụ thiêng 

liêng của công dân là trung thành và bảo vệ Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 
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Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, 

giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công 

dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. 

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập; quyền nghiên cứu khoa học, phát minh, 

sáng chế, sáng tạo văn học, nghệ thuật; quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn 

ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp; chế độ chăm sóc sức khoẻ y tế và thực hiện 

nghĩa vụ về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh 

Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về 

những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện tiến bộ 

và công bằng xã hội; Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia 

bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt 

công cộng. 

Sinh viên được đào tạo nghề phải thể hiện mình là người có kiến thức, có kỹ  năng, 

có hành động đúng với quy tắc xử sự văn minh, để trở thành một người công dân tốt. 

1.2.   Người lao động tốt 

Lao động là hoạt động sản xuất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá 

trị tinh thần của xã hội. Lao động trí óc hoặc chân tay đều rất vinh quang. Người lao 

động tốt là người công dân tốt có khả năng lao động tốt. Tiêu chí chung nhất của người 

lao động tốt được thể hiện trong sự rèn luyện, phấn đấu: Đối với chính mình; Đối với 

mọi người. Cụ thể: 

- Đối với chính mình: Người lao động tốt là có phẩm chất chính trị vững vàng, 

trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần tự cường dân tộc; có tình thương yêu con 

người, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có lối sống lành mạnh: Cần, kiệm, liêm chính, 

chí công vô tư. 

Người lao động tốt là người có tình yêu yêu nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, 

say mê, nhiệt tình nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, nhiệt tình cống hiến; có tính tự chủ, có 

trách nhiệm cá nhân với công việc. Chấp hành nghiêm những quy định về thời gian, quy 

trình công nghệ quy định; biết tiết kiệm thời gian, sức lực, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ 

gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tự giác chấp hành kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao 

động. 

Ngoài ra, người lao động cần biết rèn luyện thể lực để có đủ điều kiện sức khỏe 

làm việc tốt theo ngành nghề của mình. 

- Đối với công việc: Người lao động tốt là người được đào tạo nghề thông qua 

trường lớp hoặc truyền nghề. Về mặt quản lý nhà nước, thể hiện qua văn bằng, chứng chỉ 

cấp cho họ theo luật giáo dục nghề nghiệp. Đây cũng là một trong những cơ sở xác định 

vị trí việc làm, mức lương của người lao động. Điều căn bản trên thực tế, là người lao 

động tay nghề thuần thục, có trách nhiệm, có sáng tạo, có kỹ thuật, có trình độ tay nghề 

ngày càng cao, có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ lao động, phương tiện ngày 

càng hiện đại, tạo ra năng suất lao động ngày càng cao làm lợi cho doanh nghiệp, cho 

bản thân mình và cho xã hội. 

Người lao động tốt đƣợc đào tạo và sử dụng ngoại ngữ ở mức độ nhất định để 

phục vụ tốt ngành nghề được đào tạo, có khả năng ứng dụng sự phát triển của cách mạng 

khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để thích ứng với tiêu chuẩn vị trí 

việc làm của các nước khu vực và trên thế giới. 
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- Đối với mọi người, người lao động tốt là người sống có tinh thần tập thể; có khả 

năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập nhưng biết quan tâm vì lợi ích chung “mình vì 

mọi người”. Đó là người biết tôn trọng và hợp tác với người mọi người trong lao động, 

tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể, có ứng xử đúng mực, có tinh thần hợp tác 

với đồng nghiệp trong lao động; có tinh thần hợp tác với bạn bè, người lao động các 

nước trên thế giới. 

Các tiêu chí cơ bản trên thể hiện yêu cầu về hai mặt “Đức và Tài”, “Hồng và 

Chuyên” của người lao động tốt. 

2.   Nội dung tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt 

Thời gian học tập trong nhà trường có vai trò rất quan trọng đối với học sinh, 

sinh viên để trang bị kiến thức, kỹ năng và hình thành thái độ nghề nghiệp, lối sống 

đạo đức cần thiết trở thành người công dân tốt và người lao động tốt. Để đạt được mục 

tiêu này mỗi học sinh, sinh viên cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, theo 

các định hướng sau đây: 

2.1.  Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách                mạng của nhân dân 

Việt Nam 

Dân tộc Việt Nam trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, sự gắn bó  giữa 

các thành viên trong gia đình, tình làng nghĩa xóm, hình thành tính cố kết công đồng, 

hun đúc nên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của mỗi người dân. Truyền thống 

dân tộc, là bài học lịch sử quý báu truyền trao cho thế hệ sau nhằm hình thành những 

phẩm chất đạo đức tốt của mỗi người dân, tiếp nối truyền thống yêu nước hào hùng, xây 

dựng lòng tự hào dân tộc. 

Người học cần nhận thức rõ đất nước là của dân, do dân, vì dân. Trách nhiệm của 

người dân trong công cuộc đổi mới là tương lai của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình. 

Bởi vậy, mỗi người học cần phải: 

 - Tu dưỡng ý chí, tiếp nối truyền thống yêu nước, biết điều chỉnh hành vi phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; xác định quyền hạn, trách nhiệm và thực hiện 

nghĩa vụ của người công dân. 

 - Có lòng nhân ái, yêu thương, nhân nghĩa, đoàn kết, trân trọng các giá trị đạo 

đức nền tảng. 

 - Có trách nhiệm xây dựng lối sống lành mạnh và nơi làm việc văn minh để 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

 - Biết phê phán những hủ tục, lạc hậu cũng như phê bình chủ nghĩa cá nhân, trục 

lợi bản thân, tránh xa các tệ nạn xã hội. 

 - Có động cơ học tập đúng, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và lòng đam 

mê để có thể làm việc tốt nhất, có đạo đức nghề nghiệp và thích ứng với sự phát triển 

của khoa học công nghệ. 

2.2. Phấn đấu học tập nâng cao năng lực và rèn luyện phẩm chất cá nhân 

Những tiêu chí của người lao động có đức, có tài, có kiến thức chuyên môn không 
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thể có ngay mà là quá trình tu dưỡng, rèn luyện mà hình thành. Các tiêu chí đó tập trung 

vào 3 nội dung chủ yếu sau: 

2.2.1.  Tu dưỡng và rèn luyện về phẩm chất chính trị 

Trước hết là tu dưỡng rèn luyện để bồi đắp tinh thần yêu nước, trung với nước, 

hiếu với dân; tin tưởng và đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân 

dân ta ta đã chọn. Đó là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ 

nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Tu 

dưỡng bản lĩnh chính trị với mỗi sinh viên là sự vững vàng, không dao động trước mọi 

khó khăn, gian khổ; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu và hoạt động sai trái 

“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Bản lĩnh chính trị của người học chỉ có được thông qua hoạt động thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 

nhà trường; thông qua quá trình học tập, hoạt động chính trị-xã hội trong nhà trường, có 

quan điểm, thái độ, chính kiến rõ ràng, đúng mực trƣớc tình hình đất nước. 

Qua trải nghiệm thực tiễn học nghề, thực tế sản xuất, tiếp xúc với môi trường xã 

hội, mỗi người học mới tích lũy hiểu biết về mọi mặt, trở nên vững vàng, kiên định. Bởi 

vậy cần tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, 

làm giàu vốn hiểu biết của mình. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên 

trau dồi đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ. 

Mỗi người học cần xác định động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn. Học là để có 

phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp 

để thành người công dân tốt, người lao động tốt. Khi có động cơ học tập đúng, chọn 

ngành nghề phù hợp với năng lực và lòng đam mê để có thể làm việc tốt nhất, rèn 

luyện kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành nội quy, quy 

chế của tổ chức, hình thành tác phong công nghiệp thích ứng với sự phát triển của cách 

mạng khoa học công nghệ hiện đại. 

Cần thực hiện đúng và đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của người công dân; thấy được 

sự quan tâm của Nhà nước, xã hội của nhà trường đào tạo nghề, của gia đình đối với việc 

học tập của mình. Từ đó có ý thức nâng cao trách nhiệm của bản thân, tích cực cần 

cù, chăm chỉ, kiên trì, sáng tạo, tự giác và giữ kỷ luật trong học tập và rèn luyện. 

Hiện tại trong việc học tập và rèn luyện, mỗi người học cần nhận thức rõ quyền 

và nghĩa vụ cụ thể của mình khi đến lớp, khi tự nghiên cứu, khi ở ở trường, đi thực tế và 

ở ngoài xã hội. 

2.2.2. Tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sống, sức khỏe 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian 

khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... khi gặp thuận lợi và thành công cũng 

vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên 

hạ”; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công 

thần, không quan liêu, không kiêu ngạo”. Mỗi người học cần góp phần thực hiện tốt 

cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và 

phong cách Hồ Chí Minh: Rèn luyện bản lĩnh chính trị, trung với nước, hiếu với dân, có 

tinh thần tự cường dân tộc, có tinh thần nhân ái, đoàn kết, có thương yêu quý trọng con 

người, nhất là người lao động nghèo khổ. Yêu thương con người phải Cần có tinh thần 

phê bình và tự phê; phân biệt đúng sai, tôn trọng lẽ phải; thực hiện tự phê bình, phê bình 
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chân thành, giúp nhau sửa chửa khuyết điểm. 

Mỗi người học cần biết điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức công 

dân; rèn luyện lối sống lành mạnh “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. theo Hồ 

Chí Minh: “Cần là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có 

năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, 

không dựa dẫm. Phải thấy rõ lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn 

hạnh phúc của mỗi con người. 

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, 

của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Liêm là luôn tôn trọng, giữ gìn của 

công và sống trong sạch. “Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham 

người tâng bốc mình...”6. Chính là không tà, là thẳng thắn, đúng đắn; không tự cao, tự 

đại; đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không đối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ 

chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì để việc công lên trên, tên trƣớc việc 

tƣ, việc nhà. Chí công vô tư là đem lòng chí công vô tư đối với người, với việc, “khi 

làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn 

dân. 

Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. Cần, 

kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại, đã chí công vô tư, một lòng vì 

nước, vì dân, vì đất nước thì sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính. 

Mỗi người học cần rèn luyện đức tính cần cù, chăm chỉ, kiên trì, sáng tạo, tự giác 

và giữ kỷ luật trong học tập và rèn luyện. Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, yêu lao động và 

tôn trọng lao động của người khác. Tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể; các hoạt 

động xã hội; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản của cá  nhân, của tập thể, của 

Nhà nước và xã hội. 

Mỗi người học luôn xác định quyền hạn, trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ trách 

nhiệm bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh ở nhà trường và ngoài xã hội. Xây dựng 

lối sống trung thực, tự tin vào bản thân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, phấn đấu 

vượt qua những khó khăn thử thách, chống chạy theo chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi; không 

gian lận trong học tập và tiêu cực trong cuộc sống, tránh xa các thói hư tật xấu, các tệ 

nạn xã hội và những cám dỗ thấp hèn để đạt kết quả cao   trong học tập, rèn luyện. 

2.2.3.  Tu dưỡng, rèn luyện về văn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp 

Xã hội càng phát triển, càng có nhiều ngành nghề đào tạo, nghề nào cũng quý, nghề 

nào cũng ngày càng đổi mới và phát triển. Mỗi học sinh khi đã chọn nghề, cần rèn tình 

yêu nghề, say mê với nghề mà tích cực học tập toàn diện. Các cơ sở đào tạo đã luôn bám 

sát cuộc sống, phối hợp với doanh nghiệp để đưa chương trình đào tạo sát với thực tế nhu 

cầu xã hội, sát với trình độ tiên tiến của thế giới. Sự chủ động của nhà trường trong công 

tác kết nối với doanh nghiệp, để giúp người học có nơi thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề 

nghiệp, tìm việc làm đúng với chuẩn đầu ra. Bởi vậy mỗi sinh viên phải không ngừng 

nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. Học nghề nào phải phấn đấu để giỏi nghề 

đó. 

Tuy nhiên, học tập để có bằng cấp, chứng chỉ nghề mới là điều kiện cần nhưng 

chưa đủ. Cuộc sống vốn rất phong phú nên mỗi người học phải không ngừng nâng cao 

                                                           
6 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, t.5, tr.292 
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trình độ về mọi mặt, hiểu biết, tích lũy thêm về lý luận chính trị, các môn khoa học cơ 

bản, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, khoa học và công nghệ thông tin, 

ngoại ngữ, tin học... Trừ một số bẩm sinh, còn đại đa số các thiên tài là do cần cù, thông 

minh do tích lũy mà nên. Người học sinh học ở trường, ở lớp, học thầy vẫn chưa đủ, cần 

học qua sách vở tham khảo, học trong thực tiễn, học lẫn nhau, học nhân dân và biết tự 

học. 

Tích cực chủ động tìm hiểu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, rèn luyện sức 

khỏe đảm bảo để trở thành lực lượng lao động tiến bộ, rèn luyện tác phong công nghiệp, 

thích ứng với yêu cầu phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ, vì cầu phát triển 

của bản thân, hạnh phúc gia đình và phồn vinh của đất nước. 

Tựu trung lại, người học sinh được đào tạo nghề phải thạo nghề, tư duy sáng tạo, 

áp dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, có kỹ năng giải quyết đúng đắn 

mối quan hệ giữa cá nhân, tập thể và xã hội. Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức cơ 

bản như: Hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em; nghiêm 

khắc với bản thân, hòa đồng với bạn bè; kiên trì học tập, say mê nghiên cứu; bảo vệ môi 

trường; chấp hành luật pháp. 

2.2.4. Tu dưỡng, rèn luyện về tinh thần trách nhiệm: với công việc, với gia đình, với cơ 

quan, đơn vị, cộng đồng và toàn xã hội 

Đây là nội dung tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm các nhân trong các mối quan 

hệ xã hội; yêu cầu mỗi người trong xã hội vừa có trách nhiệm với bản thân và có trách 

nhiệm với xã hội. 

Nội dung tu dưỡng rèn luyện trong các mối quan hệ xã hội là làm tốt vị trí, vai 

trò, trách nhiệm của cá nhân trong các quan hệ xã hội đó. Với công việc, cần xác định 

mình là một mắt khâu trong dây chuyền hoạt động làm ra sản phẩm cho xã hội để hoàn 

thành công việc được giao, đúng yêu cầu chất lượng, thời gian, hiệu quả và tiết kiệm. Với 

gia đình cần xác định trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng gia đình hạnh phúc, trách 

nhiệm với vợ (chồng), con cái, cha mẹ, họ hàng nội  ngoại… để phấn đấu rèn luyện, giữ 

gìn. Với cơ quan đơn vị, xác định rõ mình là một thành viên, có lợi ích chung trong 

hoạt động của cơ quan đơn vị để tham gia xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, có 

văn hóa, thu nhập cao. Với cộng đồng, cần xác định rõ trách nhiệm tham gia các sinh 

hoạt chung, góp phần mình vào xây dựng quê hương, nơi cư trú có môi trường tự nhiên 

và xã hội xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, đoàn kết. Với toàn xã hội, là rèn luyện 

trở thành người công dân tốt, có trách nhiệm, tuân thủ tự giác các quy định của pháp 

luật, thực hiện quyền và trách nhiệm làm chủ của mỗi công dân… 

CÂU HỎI 

1. Trình bày quan niệm về người công dân tốt, người lao động tốt? 

2. Cần phải làm gì và như thế nào để tu dưỡng và rèn luyện trở thành người công dân 

tốt, người lao động tốt? 
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