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Tư TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
VỂ Ý CHÍ Tự Lực, Tự CƯỜNG 
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ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

1. Sự hình thành tư tưỏng, đạo đức, 
phong cách Hổ Chí Minh vể ý chí tự 
lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phổn vinh, hạnh phúc

Ý  chí tự lực, tự cường được hiểu là 
quyết tâm sắt đá, quyết làm bằng được 
mục đích theo đuổi, tự mình làm lấy, tự 
làm mình mạnh lên trên cơ sở chí hướng

I
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tự giác lựa chọn mục đích và quyết định 
phương thức hợp lý nhất (phù hợp với 
điều kiện lịch sử - tự nhiên) để thực hiện 
mục tiêu.

Ỷ  chí tự lực, tự cường là một trong 
những yếu tố  tư tưỏng quan trọng tạo ra 
động lực, nguồn lực, sức mạnh nội sinh. 
Cùng với khát vọng phất triển, ý  chí tự  
lực, tự cường thúc đẩy quyết tâm, biến 
quyết tâm thành hành động, hiện thực 
hóa các mục tiêu đặt ra. Trong phạm trù 
quốc gia, ý chí tự lực, tự cường là sự khơi 
dậy quyết tâm, nghị lực của cả một dân 
tộc, dấy lên sức mạnh nội sinh, phát triển 
đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính 
sức mạnh của mình.

K hát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc có thể hiểu là một trạng 
thái tinh thần, phản ánh sự ưóc ao, 
“mong muốn, đòi hỏi vối một sự thôi thúc
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mạnh mẽ”1, mà cụ thể ỏ đây là mong 
muốn phát triển đất nưốc phồn vinh, hạnh 
phúc. Keith D. Harrell - thuyết trình gia 
nổi tiếng nước Mỹ, trong nhiều tác phẩm2 
đã trình bày khát vọng như là một dạng 
thức tích cực của thái độ con người đối với 
cuộc sống. Khát vọng là nguồn động lực có 
sức mạnh vô biên trong mỗi con ngưòi, 
được thể hiện qua những hoạt động không 
ngơi nghỉ để con người không bao giò từ bỏ 
ước mơ, không bao giò khuất phục trước 
hoàn cảnh. Do vậy, khát vọng góp phần 
tăng cưòng, củng cô" ý  chí tự lực, tự cường.

1. Viện Ngôn ngữ học: Từ điển tiếng Việt, 
Nxb. Đà Nằng, 2006, tr.493.

2. Xem Keith D. Harrell: Cám ơn cuộc sống, 
Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2015; Thay 
thái độ - Dổi cuộc dời, Nxb. Tổng hợp Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2016, tr.2-3.
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Khát vọng phát triển của một dân tộc 
là sự cộng hưởng khát vọng vươn lên của 
cộng đồng, của con ngưòi cùng quốc gia dân 
tộc, tạo thành nguồn năng lượng nội lực to 
lớn, tiềm tàng, có sức mạnh vô song và 
sống động cho toàn bộ công cuộc phát 
triển. Đó chính là động lực trung tâm của 
một quốc gia dân tộc trên con đưòng đi tới 
tương lai1.

Việt Nam là một dân tộc có truyền 
thống đoàn kết, văn hiến, anh hùng. Ý 
chí tự lực, tự cưòng và khát vọng phát 
triển đất nước là sức mạnh nội sinh phi 
thường, là cội nguồn của những kỳ tích 
trong tiến trình lịch sử hàng nghìn 
năm dựng nước, giữ nước của dân tộc.

1. Xem thêm Vũ Minh Khương: “Việt Nam 2045: 
Tầm nhìn khát vọng và sứ mệnh lịch sử ’, tạp chí 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam diện tủ, ngày 
17/01/2020.
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Hai nhân tố này thống nhất vối nhau, thúc 
đẩy lẫn nhau. Ý chí và khát vọng sẽ tạo 
động lực, chuyển biến mong muốn thành 
quyết tâm, hành động vươn lên, mạnh lên, 
phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Sự hình thành ý  chí tự lực, tự cường và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc trong tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh:

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các 
thế  hệ ông cha ta  đã sớm hình thành ý 
chí tự lực, tự cưòng, khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh. Ý chí, khát vọng ấy 
đã nuôi dưõng, hun đúc quá trình kiến 
tạo, xây dựng quốc gia - dân tộc trong 
tiến trình lịch sử, trỏ thành giá trị truyền 
thống, cơ sở vững chắc để khơi dậy, phát 
huy, nhân lên sức mạnh đoàn kết, sự nỗ 
lực của cả dân tộc trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Từ thòi các Vua Hùng dựng nước, đến 
Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa “đền nợ 
nước, trả  thù nhà”, ước vọng của Triệu 
Thị Trinh “đánh đuổi quân Ngô giành lại 
giang sơn”... hay qua lời tuyên ngôn 
Nam quốc sơn hà của Lý Thưòng Kiệt, 
Hịch tướng s ĩ của Trần Hưng Đạo, Bình 
Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi,... là những 
minh chứng hùng hồn của ý chí, khát 
vọng bảo vệ nền độc lập và xây dựng quốc 
gia hùng mạnh.

Kế thừa những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn 
hóa của nhân loại, Hồ Chí Minh đã sốm 
xác định: độc lập, phồn vinh cho quốc 
gia, dân tộc và tự do, hạnh phúc cho 
nhân dân là xuất phát điểm và cũng là 
mục tiêu của cuộc hành trình tìm đưòng 
cứu nước, đó cũng là nguồn gốc tư tưởng 
của Người về ý  chí tự  lực, tự  cường,
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khá t vọng phất triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc.

Sinh ra trong cảnh nước nhà bị nô 
dịch, lầm than, ngưòi thanh niên 
Nguyễn Tất Thành đã sớm thức tỉnh, 
đau đáu nỗi niềm cứu nưóc, cứu dân. 
Người nung nấu một tinh thần, ý chí, 
khát vọng mãnh liệt, mong muốn tìm ra 
con đưòng cứu nước.

Ngưòi luôn đề cao và coi trọng truyền 
thống yêu nước nồng nàn của nhân dân 
ta, mỗi khi đất nước lâm nguy, truyền 
thông ấy lại được dấy lên sục sôi, kết 
thành làn sóng mạnh mẽ, đưa dân tộc 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến 
thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trước sự xâm 
lược của thực dân Pháp, tinh thần ấy lại 
được các bậc tiền bối phát huy. Tuy 
nhiên, do hạn chế về tổ chức lãnh đạo và 
đường lối cách mạng nên các phong trào
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yêu nước chống thực dân Pháp mặc dù 
rấ t bất khuất, kiên cưòng nhưng nhanh 
chóng đi đến thất bại. Từ bài học xương 
máu của các bậc tiền bối trong quá trình 
đấu tranh chống chế độ thực dân cuốỉ thế 
kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Người đã nhận 
thức tự mình phải đi tìm con đường cứu 
nước phù hợp, để từ đó vận động đồng 
bào giác ngộ, tin theo và cùng làm cách 
mạng, lấy sức ta  tự giải phóng cho ta.

Ngưòi chọn hướng đi sang các nước tư 
bản phương Tây để tìm hiểu sự thật đằng 
sau khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”, 
xem người ta làm thế nào rồi trỏ về giúp 
đồng bào mình. Ngày 05/6/1911, tại bến 
cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Ngưòi bắt đầu 
chuyến hành trình trên con tàu Amiral 
Latouche Tréville, mang theo khát vọng 
cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập 
cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều
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tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi 
hiểu”1. Điều này đã thể hiện tư tưỏng, ý 
chí tự lực, tự cường và một khát vọng lớn, 
mang tầm nhìn thòi đại của lãnh tụ 
Hồ Chí Minh. Đó cũng là lẽ sống, là lý 
tưởng phấn đấu, hy sinh mà Ngưòi kiên 
định thực hiện trong suốt cuộc đòi hoạt 
động cách mạng của mình.

Sống và làm việc tại nhiều nước tư bản 
phương Tây đã giúp Nguyễn Tất Thành 
nhận thức những vấn đề căn bản: (1) 0  
đâu đế quốc tư bản thực dân cũng dã 
man, tàn bạo, cũng đầy rẫy những quan 
hệ phi nhân tính; ở đâu những người lao 
động nghèo khổ, bần cùng, cũng là bạn bè,

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - 
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí 
Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2016, t .l , tr.86.
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anh em, đồng chí của nhau, họ phải được 
tập hợp lại, đứng lên đấu tranh. (2) Các 
dân tộc bị áp bức, bóc lột đều mang trong 
mình sức mạnh quật khỏi, muốn phát 
huy tối đa sức mạnh tiềm tàng đó phải 
có một đưòng lối cách mạng đúng đắn. 
(3) Các dân tộc bị áp bức muốn độc lập 
phải biết tự cứu lấy mình, phải biết liên 
kết với các dân tộc bị áp bức khác và giai 
cấp vô sản ỏ các nước tư bản trong cuộc 
đấu tranh giải phóng.

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ 
thảo lần thứ nhất những luận cương về  
vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của 
V.I. Lênin. Tác phẩm của V.I. Lênin đã 
giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc con đường 
giành độc lập cho dân tộc và tự do cho 
đồng bào. Khi kể lại sự kiện quan trọng 
này, Ngưòi đã nói: “Luận cương của Lênin 
làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ,
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tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát 
khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà 
tôi nói to lên như đang nói trước quần 
chúng đông đảo: “Hõi đồng bào bị đọa đày 
đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, 
đây là con đường giải phóng chúng ta! Từ 
đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo 
Quốc tế  thứ ba””1.

Tháng 12/1920, Ngưòi đã gia nhập Quốc 
tế  Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng 
Cộng sản Pháp, đánh dấu sự chuyển biến 
mang tính bưóc ngoặt trong tư tưỏng của 
Người từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ 
nghĩa cộng sản. Đến đây, ý chí tự lực, tự 
cường, khát vọng phát triển đất nước của 
Ngưòi được củng cố, khẳng định bằng 
tinh thần và kim chỉ nam của chủ nghĩa 
Mác - Lênin.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.562.

103



Sau khi xác định con đường cứu nước 
theo cách mạng vô sản, Ngưòi tích cực 
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước. 
Ngưòi đã mang đến một luồng gió mới về 
đấu tranh cách mạng đối vói nhân dân 
Việt Nam, nhân dân các dân tộc thuộc địa, 
phụ thuộc; khơi dậy tinh thần đoàn kết 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, thổi 
bùng ngọn lửa đấu tranh theo khuynh 
hướng cách mạng vô sản ở nước ta  trong 
cuối những năm 20 của thế kỷ XX, đưa tới 
sự ra đời của chính đảng vô sản Việt Nam1, 
mở ra thòi đại rực rõ của cách mạng Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1. Từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930, Nguyễn Ái Quốc 
đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương cảng, 
Trung Quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ in của 
Đảng (năm 1960) quyết nghị lấy ngày 03/02 hằng năm 
là Ngày kỷ niệm thành lập Đảng.
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Sức mạnh của lòng yêu nước, của chủ 
nghĩa dân tộc và quá trình khảo nghiệm 
thực tiễn cách mạng thế giới đã hình thành 
và phát triển tư tưởng của Hồ Chí Minh về 
ý chí tự lực, tự cưòng, khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa 
Ngưòi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và 
con đường cách mạng vô sản. ở  Người, tư 
tưởng, đạo đức, phong cách không có sự 
phân cách. Những gì Bác nói và đúc kết 
đều từ những trải nghiệm sâu sắc trong 
thực tiễn. Vì lẽ đó, tư tưởng của Ngưòi có 
sức sống vô cùng mãnh liệt, dẫn dắt, 
truyền cảm hứng, nghị lực và quyết tâm 
cho cả dân tộc trong tiến trình cách mạng.

Hồ Chí Minh là hiện thân mẫu mực 
nhất về ý chí tự lực, tự cưòng và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
Trong suốt cuộc đòi cách mạng, Ngưòi 
luôn nhất quán trong tư tưởng, đạo đức,
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phong cách nguyên tắc “đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta”. Người yêu nước nồng 
nàn bằng hành động thiết thực, tự thân, tự 
lực tìm đường đấu tranh giải phóng dân 
tộc, giải phóng con ngưòi. Những năm bôn 
ba hoạt động cách mạng đầy gian lao ở 
nước ngoài, Ngưòi vừa lao động mưu sinh, 
vừa tìm hiểu, học tập lý luận, thực tiễn đấu 
tranh trên thế giới, chỉ mong làm sáng tỏ 
chân lý cứu nước đúng đắn, khoa học, phù 
hợp nhất với thực tiễn xã hội Việt Nam.

Ý  chí tự lực, tự  cường dân tộc, khát 
vọng về quyền sôhg chân chính, hạnh 
phúc của nhân dân đã bồi đắp tư  tưởng, 
sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, 
đưa Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, 
đặt nền móng cho sự phát triển tư  tưởng 
mácxít ở Việt Nam, tạo ra những điều kiện 
cốt lõi đưa đến những thành công của cách 
mạng nước nhà.
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2. Những nội dung cơ bản của tư 
tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
vể ý chí tự lực, tự cường

Một là, độc lập, tự chủ, không trông 
chờ, ỷ  lại, phụ thuộc vào bên ngoài.

Trong khi hầu hết các đảng cộng sản ở 
châu Âu đều có quan điểm cho rằng, cách 
mạng ở các nước thuộc địa phụ thuộc hoàn 
toàn vào cách mạng ở các nước tư bản 
(chính quốc), cách mạng ở các nước thuộc 
địa không thể thắng lợi khi cách mạng vô 
sản ỏ chính quốc chưa thắng lợi thì 
Nguyễn Ái Quốc không tán thành quan 
điểm đó. Người cho rằng, vối ý chí, khát 
vọng đấu tranh mãnh liệt, bất khuất vì 
độc lập, tự do, cách mạng ở các nước thuộc 
địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có 
thể chủ động giành thắng lợi, không phụ 
thuộc vào việc cách mạng ỏ chính quốc có 
thắng lợi hay không.
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Tuy nhiên, Người cũng chỉ ra mốĩ 
quan hệ cần thiết, khăng khít giữa cách 
mạng ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở 
chính quốc. Ngưòi ví mối quan hệ đó như 
hai cánh của một con chim. Trong tác 
phẩm Bản án chế độ thực dan Pháp, 
Người đã vạch trần  bản chất của chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân giống 
như con đỉa có hai vòi: một vòi bám vào 
giai cấp vô sản ồ chính quốc, vòi kia bám 
vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Ngưòi 
khẳng định, muốn tiêu diệt nó, phải đồng 
thòi cắt cả hai vòi, và muốn vậy phải có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa cách mạng thuộc 
địa và cách mạng chính quốc.

Trong thòi gian hoạt động ở Quốc tế  
Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị 
Quốc tế  Cộng sản chú trọng vấn đề xác 
định đúng vị trí, vai trò của cách mạng 
thuộc địa trong phong trào cách mạng
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vô sản thế giới; tích cực giúp đõ cách mạng 
thuộc địa về lý luận, phương pháp đấu 
tranh, đào tạo cán bộ, cổ vũ và hướng dẫn 
phong trào cách mạng thuộc địa phát triển 
đúng hướng, có khả năng tự lực, tự giải 
phóng mình.

Thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc theo con đường chủ nghĩa Mác - Lênin, 
lãnh tụ  Nguyễn Ái Quốc nêu rõ quyết tâm, 
ý chí, phương pháp cách mạng, thể hiện 
sâu sắc quan điểm tự lực, tự cưòng trong 
đấu tranh cách mạng: “Đối với tôi, câu trả 
lòi đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần 
chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết 
họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh 
giành tự do độc lập”1.

Ngưòi nhấn mạnh, cách mạng muốn 
thành công phải “tự lực cánh sinh”,

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.l, tr.209.
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“dựa vào sức mình là chính”, độc lập, tự 
chủ, không trông chờ, ỷ lại, phụ thuộc vào 
bên ngoài, “muốn người ta giúp cho, thì 
trước mình phải tự giúp lấy mình đã”. 
Ngưòi chỉ rõ: “Một dân tộc không tự lực 
cánh sinh mà cứ ngồi chò dân tộc khác giúp 
đỡ thì không xứng đáng được độc lập”1.

Hai là, phát huy vai trò, sức mạnh của 
nhân dân.

Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng nhân dân, nhưng không phải ỏ 
đâu và bất cứ lúc nào quần chúng nhân 
dân cũng làm được cách mạng. Muốn 
làm được cách mạng, quần chúng nhân 
dân phải được giác ngộ, vận động, tổ 
chức, rèn luyện. Như vậy, mới có thể huy 
động, tập hợp, phát huy cao nhất vai trò, 
sức mạnh của mọi lực lượng quần chúng

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.455.
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trên cùng một mặt trận, biến ý chí tự 
lực, tự cường của quần chúng thành sức 
mạnh cách mạng.

Trong tư tưỏng Hồ Chí Minh, “nhân 
dân” là phạm trù cao quý nhất. Người nói: 
“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân 
dân. Trong thế  giới không gì mạnh bằng 
lực lượng đoàn kết của nhân dân”1. 
Ngưòi khẳng định, dân khí mạnh thì 
binh lính nào, súng ống nào cũng không 
địch nổi. “Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì 
khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân 
cũng làm được”2.

Trong phong trào cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân 1930 - 1945, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, quần chúng đã được

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.453.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.492.
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huy động, rèn luyện, tập dượt qua ba cuộc 
tổng diễn tập lớn 1930 - 1931, 1936 - 1939, 
1939 - 1945. Lãnh tụ Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh phải động viên lực lượng của toàn 
dân, có dân là có tất cả. Khi thời cơ cách 
mạng chín muồi (8/1945), Người đã gửi 
Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa trong cả nước: 
“Hdi đồng bào yêu quý! Giờ quyết định cho 
vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc 
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta... Chúng ta không thể 
chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cò Việt 
Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”1. 
Sức mạnh ý chí tự lực, tự cưòng, đem sức ta 
mà tự giải phóng cho ta của toàn dân được 
huy động và hiện diện to lớn, tạo nên thành 
công vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.596.
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Thời kỳ kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược (1945 - 1954), Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến, thôi thúc nhân dân ta  đứng 
lên đấu tranh, quy tụ  sức mạnh toàn dân 
trong thế  trận  chiến tranh nhân dân 
chống thực dân Pháp nhằm giữ vững 
nền độc lập dân tộc: “Sự đồng tâm của 
đồng bào ta  đúc thành một bức tường 
đồng xung quanh Tổ quốic. Dù địch hung 
tàn, xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu 
nhằm bức tưòng đó, chúng cũng phải 
thất bại”1. Ngưòi khẳng định: “Toàn dân 
Việt Nam chỉ có một lòng: Quyết không 
làm nô lệ. Chỉ có một chí: Quyết không 
chịu mất nước”2.

Đương đầu với những kẻ thù hùng mạnh 
bậc nhất thế giới về kinh tế  và quân sự,

1, 2. Hồ Chí Mình: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.179,178.
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân ta 
có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một 
truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến 
nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh 
thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn 
sóng vô cùng mạnh mẽ, to lốn, nó lướt qua 
mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm 
tất cả lũ bán nưốc và lũ cướp nưốc”1.

Vai trò và sức mạnh của nhân dân luôn 
được Đảng ta  phát huy cao độ trong hai 
cuộc trường kỳ kháng chiến cũng như trong 
thòi kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước kể từ 
khi hòa bình lập lại đến nay, tạo nên 
những thành tựu vô cùng quan trọng về 
kinh tế  - xã hội, đem lại những thay đổi lớn 
lao về diện mạo đất nước trong tiến trình 
thực hiện mục tiêu “dân giàu, nưốc mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh”.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.38.
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Ba là, có sự tổ  chức chật chẽ, có 
phương pháp cách mạng đúng đắn dưới 
sự lãnh đạo của Đảng.

Để tiến hành cách mạng thì diều kiện 
trước hết là phải có một đảng cách mệnh có 
sức mạnh lôi cuốn và tập hợp tất cả các lực 
lượng trong một tổ chức chặt chẽ, “để trong 
thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài 
thì liên lạc vói dân tộc bị áp bức và vô sản 
giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh 
mới thành công, cũng như ngưòi cầm lái có 
vững thuyền mới chạy. Đảng muôn vững 
thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai 
cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ 
nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa 
cũng như ngưòi không có trí khôn, tàu 
không có bàn chỉ nam”1.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.289.
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Mùa Xuân năm 1930, Nguyễn Ái Quốc 
chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Hội nghị đã thông qua Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên do Ngưòi soạn thảo. 
Cương lĩnh ngắn gọn, rõ ràng và thể hiện 
tinh thần độc lập, tự chủ, phù hợp với hoàn 
cảnh thực tiễn Việt Nam, nhấn mạnh đấu 
tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa 
đế quốc thực dân và chế độ phong kiến đã 
suy tàn, thực hiện mục tiêu chiến lược: 
“Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc 
lập”1, “làm tư sản dân quyền cách mạng và 
thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng 
sản”2. Sự ra đời của Đảng đánh dấu bước 
ngoặt đặc biệt quan trọng trong tiến trình 
cách mạng dân tộc, trở thành nhân tố 
tiên quyết, quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam, dẫn dắt, lãnh đạo

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.l.
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nhân dân từng bước đấu tranh, chuẩn bị 
các điều kiện mọi mặt, đưa tới sự thành 
công của cách mạng.

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, 
ngày 28/01/1941, Nguyễn Ái Quốc trỏ về 
Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào 
cách mạng. Tại Hội nghị Trung ương 8, 
Người cùng Trung ương Đảng quyết định 
những vấn đề lốn của cách mạng như 
hoàn chỉnh chủ trương chuyển hưống chỉ 
đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xử lý 
đúng đắn đấu tranh dân tộc và đấu tranh 
giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, 
quyết tâm giành cho được độc lập dân tộc. 
Người chỉ ra các nhiệm vụ quan trọng, cần 
kíp về việc chuẩn bị các diều kiện đảm bảo 
sự thắng lợi của cách mạng, như: xây 
dựng lực lượng cách mạng (bao gồm lực 
lượng chính trị và lực lượng vũ trang);
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căn cứ địa cách mạng; tập dượt cho quần 
chúng đấu tranh, xác định phương pháp 
đấu tranh khởi nghĩa từng phần tiến tối 
tổng khỏi nghĩa giành chính quyền; chuẩn 
bị bộ máy tổng khỏi nghĩa giành chính 
quyền khi thòi cơ chín muồi và dự kiến các 
công việc sau khi giành được chính quyền.

Nhờ có phương pháp cách mạng đúng 
đắn, Đảng ta  đã chủ động chuẩn bị chu 
đáo về mọi mặt cho tổng khỏi nghĩa giành 
chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày, 
Cách mạng Tháng Tám (1945) diễn ra mau 
lẹ, ít đổ máu, giành thắng lợi hoàn toàn 
trên cả nưốc, đập tan chế độ thực dân 
thống trị nưóc ta hơn 80 năm, lật đổ chế độ 
quân chủ chuyên chế tồn tại ngót một 
nghìn năm, khai sinh nền dân chủ cộng 
hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc 
Việt Nam - kỷ nguyên giải phóng dân tộc 
gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân
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và nhân dân lao động, kỷ nguyên độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi này thể hiện việc vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin ở một 
nước thuộc địa, khẳng định đưòng lối 
cách mạng đúng đắn của Đảng, tinh 
thần, ý chí tự lực, tự cưòng của toàn dân 
tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tinh 
thần tự lực, tự cưòng, có sự tổ chức chặt 
chẽ, có phương pháp đúng đắn dưới sự 
lãnh đạo của Đảng tiếp tục được phát 
huy và khẳng định trong các giai đoạn 
cách mạng sau, đưa tới thắng lợi vĩ đại 
của cuộc kháng chiến chông thực dân 
Pháp (1945 - 1954), kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), trong công 
cuộc xây dựng và phát triển đất nưốc (từ 
năm 1975 đến nay), đặc biệt trong 35 năm 
đổi mới (từ năm 1986 đến nay).
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Bốn là, kế t hợp nội lực và ngoại lực, 
sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Ý chí tự lực, tự cưòng đã giúp 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nhận 
thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc 
chân chính, bao gồm chủ nghĩa yêu 
nưổc và tinh thần dân tộc có thể tạo nên 
sức mạnh nội lực lớn lao giúp một dân 
tộc bị áp bức, bóc lột tự đứng lên chống 
lại chủ nghĩa đế quốc, thực dân, giải 
phóng mình. Từ thực tiễn xã hội Việt Nam 
cuối thế  kỷ XIX, đầu thế  kỷ XX, Người 
viết: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn 
của đất nước. Chính nó đã gây nên cuộc 
nổi dậy chống thuế năm 1908, nó dạy 
cho những ngưòi culi biết phản đối, nó 
làm cho những ngưòi “nhà quê” phản 
đối ngầm trước thuế  tạp dịch và thuế 
muối... nó đã thúc giục thanh niên bãi 
khóa, làm cho những nhà cách mạng
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trốn sang Nhật Bản, làm vua Duy Tân 
mưu tính khởi nghĩa”1.

Theo Người, nhân tô" mang tính quyết 
định đốĩ với cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân 
tộc. Trong tác phẩm Đường cách mệnh 
(1927), khi nêu ra lý do vì sao phải viết 
sách này, Người viết: “Sách này chỉ ước ao 
sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi 
thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết 
nhau mà làm cách mệnh”2. Nêu cao tinh 
thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cưòng “đem 
sức ta  mà tự giải phóng cho ta”3 nhưng 
đồng thòi “phải củng cô" tình đoàn kết hữu 
nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các 
nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân yêu

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t .l, tr.511.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.283.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.596.
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chuộng hòa bình thế  giới”1. Nói cách 
khác, phải biết kết hợp khéo léo, chặt chẽ 
giữa phát huy sức mạnh nội lực và sức 
mạnh ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức 
mạnh thòi đại, tranh thủ tối đa mọi 
nguồn lực thực hiện thắng lợi mục tiêu 
cách mạng. Đề cao tự lực, tự cường nhưng 
không rơi vào biệt lập, cô lập. Ngay từ 
khi tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cách 
mạng Việt Nam là một bộ phận của cách 
mạng thế  giới, phải đoàn kết với các dân 
tộc bị áp bức, giai cấp công nhân các nước 
tư bản và lực lượng yêu chuộng hòa bình, 
tiến bộ trên thế giối.

Người cũng chỉ rõ, trong mối quan hệ 
giữa sức mạnh nội lực và sức mạnh ngoại 
lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thòi đại,

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.70.
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sức mạnh nội lực, sức mạnh dân tộc là 
nguồn lực nội sinh, giữ vai trò quyết 
định; sức mạnh ngoại lực, sức mạnh thòi 
đại là nguồn lực từ bên ngoài, quan 
trọng, bổ trợ, gia tăng thêm sức mạnh 
của dân tộc, phát huy tác động thông 
qua nguồn lực từ bên trong.

ở  một nước thuộc địa như Việt Nam, 
đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trở 
thành vấn đề sống còn, ngọn cò giải phóng 
dân tộc phải giương cao hơn hết thảy. 
Trong cuộc đấu tranh cách mạng, chủ 
nghĩa yêu nưóc và tinh thần dân tộc được 
coi là nền tảng sức mạnh nội sinh, có thể 
huy động, tập hợp được hết thảy các giai 
tầng xã hội đoàn kết trên một mặt trận, 
đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như 
bảo vệ vững chắc nền độc lập đó. Do vậy, 
“Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư 
sản, trí thức, trung nông, Thanh niên,
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Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản 
giai cấp .

Tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939), 
Đảng ta khẳng định chủ trương thành lập 
Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế 
Đông Dương, liên hiệp tất cả các dân tộc, 
giai cấp, đảng phái nhằm tạo nên sức 
mạnh dân tộc, đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, xây dựng hình thức nhà nước cộng hòa, 
dân chủ “Chính phủ chung cho tất cả các 
tầng lớp dân chúng”1 2. Nghị quyết Hội 
nghị nêu rõ: “Công nông phải đưa cao cây 
cò dân tộc lên, vì quyền lợi sinh tồn của 
dân tộc mà sẵn sàng bắt tay với tiểu tư sản

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.3.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn 

tập, Sđd, t.6, tr.539.
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và những tầng lớp tư sản bổn xứ, trung 
tiểu địa chủ”1.

Ngay sau khi trở về nước, Lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị 
Trung ương 8 (1941). Ngoài những chủ 
trương lớn về giải phóng dân tộc, nhiệm 
vụ cách mạng chủ yếu, Hội nghị còn chủ 
trương thành lập Mặt trận Việt Minh, tập 
hợp, đoàn kết rộng rãi các giai tầng, tổ 
chức, đoàn thể cứu quốc, thống nhất ý chí, 
hành động trong toàn Đảng, toàn dân đẩy 
mạnh cuộc vận động giải phóng dân tộc. 
Đồng thòi, nhanh nhạy nắm bắt diễn biến 
của tình hình quốc tế, tranh thủ thòi cơ 
thuận lợi, sự ủng hộ của phong trào cách 
mạng thế giới, xúc tiến khỏi nghĩa vũ 
trang giành chính quyền.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng
toàn tập, Sđd, t.6, tr.540.
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Cách mạng Tháng Tám năm 1945 
thành công, nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa ra đời là minh chứng sống động 
nhất về sự kế t hợp nội lực và ngoại lực, 
dân tộc và thời đại, trở thành nhân tố  
quy tụ, thúc đẩy, kết tinh mọi nguồn lực 
trong và ngoài, đấu tranh dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và lãnh tụ  Hồ Chí Minh.

Năm là, quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền 
độc lập dân tộc; phắt huy tính thần lao động 
sáng tạo, xây dựng, phất triển đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyết tâm 
bảo vệ và giữ vững độc lập dân tộc, “nhất 
định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc 
lập, tự do” thể hiện rấ t rõ khi Tổ quốc bị 
lâm nguy, khi dân tộc phải đương đầu với 
những kẻ thù có sức mạnh về kinh tế, 
quân sự vào hàng cưòng quốc thế giới,
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chống lại âm mưu áp đặt chế độ áp bức, 
bóc lột của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Ngay sau khi nền độc lập ra đòi, đất 
nước ta đã phải chuẩn bị cho một cuộc 
kháng chiến không thể tránh khỏi. Trong 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiêh, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta 
muốn hòa bình, chúng ta phải nhân 
nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân 
nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì 
chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 
Không! Chúng ta  thà hy sinh tấ t cả, chứ 
nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ”1.

Nhò phát huy chủ nghĩa yêu nưốc, 
tinh thần dân tộc, quyết tâm vừa kháng 
chiến vừa kiến quốc, chúng ta  càng đánh 
càng mạnh, càng đánh càng thắng, làm nên

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.534.
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chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”, chiến thắng 
của ý chí, khát vọng độc lập và khí phách 
Việt Nam.

Lịch sử tiếp tục chứng kiến những 
thách thức cam go về ý chí và khát vọng 
độc lập dân tộc qua cuộc đối đầu lịch sử 
giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Mỹ. 
Trước một cuộc chiến tranh khốc liệt, 
trưòng kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao 
quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta, Người nói: “Phải giành thắng 
lợi quyết định trong một thòi gian, ta 
không nói mấy năm, mấy tháng, mấy 
ngày, nhưng trong một thòi gian càng 
ngắn càng tốt”1.

Đổ khích lệ, thôi thúc ý chí đấu tranh 
đến ngày đất nước toàn thắng, thông nhất

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.17.
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trong mỗi người dân, Người chỉ rõ: 
“Nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta 
lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết 
chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng 
miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tôi hòa 
bình thống nhất Tổ quốc. Hễ còn một tên 
xâm lược trên đất nước ta, thì ta  còn phải 
tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”1.

Tin tưởng vào sự thắng lợi tấ t yếu của 
dân tộc ta  trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, trong bản Di chúc, Ngưòi 
khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân ta dù phải kinh qua gian 
khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất 
định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều 
chắc chắn”2.

Chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.512, 618.
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một lần nữa khẳng định sự thắng lợi của 
ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm bảo vệ và 
giữ vững nền độc lập dân tộc của dân tộc 
Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Đồng thòi, ý chí tự lực, tự cưòng quyết 
tâm giữ vững nền độc lập của dân tộc, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc 
tiếp tục được Đảng ta  phát huy trong 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ 
sau giải phóng đến nay.

Công cuộc dựng nước, xây dựng cơ đồ 
cũng là nội dung xuyên suốt, được phản 
ánh đậm nét trong lịch sử dân tộc, song 
hành cùng quá trình giữ nước. Đó cũng là 
một nội dung quan trọng trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Song song với nhiệm vụ bảo 
vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, Ngưòi 
luôn chú ý đến vấn đề kiến quốc, phát 
huy tinh thần lao động sáng tạo của mọi
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ngưòi dân, tranh thủ nguồn lực bên ngoài 
để xây dựng và phát triển đất nước.

Sau khi nước nhà được độc lập, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định: “Tự lúc giành 
quyền độc lập đến nay, xứ Việt Nam ta vẫn 
hết sức cố gắng để một mặt yên nội trị, một 
mặt gây thực lực chống xâm lăng và tranh 
thủ ngoại giao được thắng lợi. Sức cố gắng 
ấy đã đem lại cho chúng ta  những kết quả 
khả quan”1. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc trên tấ t cả các lĩnh vực, điển hình là 
phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, 
diệt giặc ngoại xâm”... tạo nên sức mạnh 
vật chất và tinh thần to lốn, cổ vũ động 
viên nhân dân cả nước vượt mọi khó 
khăn, gian khổ trong nhũng năm đầu mới 
lập nước.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.148.
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Bên cạnh đó, Người cũng chú trọng các 
nguồn lực bên ngoài, có chính sách mỏ cửa, 
hỗ trợ phát triển nền kinh tế  dân tộc. 
Ngưòi tuyên bố: “Đối với các nước dân chủ, 
nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính 
sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực: 
Nưóc Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận 
lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ 
thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ 
nghệ của mình”1.

Theo Người, việc mở cửa, hợp tác quốc tế  
không chỉ nhằm mục đích nhận được sự 
giúp đõ của bạn bè quốc tế, mà thông qua 
đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra 
những điều kiện phát huy tiềm năng của 
đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đòi 
sống của nhân dân. Các nước bạn giúp ta 
cũng như thêm vôn cho ta, do vậy phải

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.523.
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sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên 
ngoài; ta phải khéo dùng cái vốn ấy để bồi 
bổ lực lượng, phát triển khả năng của ta, 
tức là làm cho nội lực của mình mạnh lên, 
có điều kiện để mình tự lực cánh sinh chứ 
không dựa dẫm vào sự giúp đỡ ở bên ngoài.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, 
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ 
phải phát triển toàn diện kinh tế  từ nông 
nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tới 
phát triển dịch vụ, mở rộng giao lưu kinh 
tế  với các nước, trước hết là các nước anh 
em, các nước xã hội chủ nghĩa. Một loạt 
phong trào thi đua ái quốc, lao động sáng 
tạo đã được dấy lên như thi đua tăng gia 
sản xuất giỏi, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, vối 
các khẩu hiệu: “Ruộng rẫy là chiến trưòng, 
cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, 
hậu phương thi đua với tiền phương”, 
“Người người thi đua, ngành ngành thi đua,
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ta  nhất định thắng, địch nhất định thua”... 
Chúng ta mỏ rộng quan hệ hợp tác quốc 
tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đõ của các 
nước bạn cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc. Có thể khẳng 
định, “cuộc kháng chiến lâu dài của chúng 
ta  được thắng lợi là do nơi chúng ta động 
viên kinh tế  được thành công, vì chúng ta 
có biết động viên kinh tế  một cách khôn 
khéo, thực lực của chúng ta mối được đầy 
đủ và bền bỉ”1.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, ý chí tự lực, tự cưòng, thi đua sản 
xuất, chiến đấu chống đế quốc thực dân 
được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn Đảng 
và nhân dân hai miền Nam - Bắc nhằm 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thống nhất 
đất nước, bảo toàn nền độc lập, đưa cả nước

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.533.
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tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Phong trào thi đua lao động ở các ngành, 
các giới đã được phát động, tổ chức theo 
tinh thần “Mỗi ngưòi làm việc bằng hai”. 
Phong trào “Quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược”, “Tay búa, tay súng”, “Ba 
sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Ba đảm 
đang”... được dấy lên trên khắp cả nước. 
Thòi gian này, Việt Nam nhận được sự 
ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc 
tế, góp phần tạo nên sức mạnh tổng lực, 
xây dựng vững chắc miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa, chi viện tiền tuyến miền Nam, 
đánh thắng đế quốic Mỹ xâm lược, giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
đất nước.

Ý chí quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền 
độc lập dân tộc; phát huy tinh thần lao 
động sáng tạo, xây dựng và phát triển đất 
nước đến nay còn nguyên giá trị, soi sáng
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sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
Đảng, nhân dân ta  gặt hái nhiều thành 
tựu to lớn, nhất là trong công cuộc đổi mới 
đất nước 35 năm qua.

3. Những nội dung cơ bản trong tư  
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về khát vọng phát triển  đất nước 
phổn vinh, hạnh phúc

Một là, nhận thức sâu sắc và kiên dính 
mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, con đường tấ t yếu đi tới 
phồn vinh, hạnh phúc.

Trong hành trình khát vọng đem lại độc 
lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc, cho nhân 
dân, Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc 
và kiên định, kiên trì mục tiêu độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tư tưỏng 
của Ngưòi đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên 
suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.
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Theo Người, độc lập là điều kiện tiên 
quyết để đưa đến tự do, hạnh phúc, đi tới 
xã hội cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là điều 
kiện mang đến phồn vinh, hạnh phúc. 
Chủ nghĩa xã hội củng cô" những thành 
quả độc lập dân tộc một cách triệt để, tạo 
điều kiện cho phát triển dân tộc. Nếu chỉ 
có được độc lập, cách mạng mới đi được 
một chặng đường, nhiệm vụ quan trọng 
hơn của cách mạng là phải xóa bỏ nghèo 
nàn, lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no, 
tự do, hạnh phúc thật sự cho tấ t cả mọi 
ngưòi. Ngưòi khẳng định: chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
triệt để các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô 
lệ; chỉ có cách mạng xã hội chủ nghĩa mới 
bảo đảm cho một nền độc lập thật sự, chân 
chính, ở  đó, “xã hội ngày càng tiến bộ, vật 
chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng 
tốt”. Đây là con đường tấ t yếu.

137



Sau khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin 
và tiếp thu lý tưỏng Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại, Người đã khẳng định: 
đối với Việt Nam không có con đường nào 
đúng đắn và phù hợp hơn là con đưòng 
cách mạng vô sản, con đưòng cách mạng 
toàn diện, sâu sắc, triệt để, giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng 
xã hội.

Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do 
Ngưòi soạn thảo, được thông qua tại Hội 
nghị thành lập Đảng đã xác định đưòng 
lốĩ 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. 
Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, 
giải phóng xã hội gắn liền mật thiết với 
nhau thể hiện ỏ mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn phù 
hợp với yêu cầu xã hội và nguyện vọng
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của nhân dân ta, phù hợp với xu thế phát 
triển của thòi đại mới, được mỏ ra từ 
Cách mạng Tháng Mưòi Nga năm 1917.

Trong thòi kỳ vận động cách mạng giải 
phóng dân tộc 1939 - 1945, tại Hội nghị 
Trung ương 8, lãnh tụ Hồ Chí Minh khẳng 
định: Trong lúc này nếu không giải quyết 
được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi 
được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, 
thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc 
còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi 
của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng 
không đòi lại được. Khi thòi cơ giành 
chính quyền đến, Người chỉ rõ: Dù phải 
đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải 
kiên quyết giành cho được độc lập. Thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Tám dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh là sự 
khẳng định đầu tiên về con đưòng cách 
mạng giải phóng dân tộc thuộc phạm trù
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cách mạng vô sản, mở ra kỷ nguyên 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội ỏ nước ta.

Trong bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 
và tuyên bô" vổi toàn thế giới về quyền 
độc lập dân tộc và quyền dân tộc tự quyết 
của dân tộc Việt Nam. Trong đó, độc lập 
dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn 
lãnh thổ vừa là tiền đề, vừa là điều kiện 
tiên quyết của chế độ dân chủ, tạo tiền đề 
để Việt Nam xây dựng một chế độ mói, 
đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc cho nhân dân.

Trong thời kỳ cách mạng 1945 - 1954, 
chúng ta  tiến hành bảo vệ độc lập dân tộc 
và xây dựng những cơ sở đầu tiên của chế 
độ dân chủ nhân dân, tiền đề tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Đứng trước tình thế  thù 
trong, giặc ngoài đầy cam go, thử thách,
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Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo 
nhân dân khôn khéo vừa xây dựng, củng 
cố chính quyền cách mạng non trẻ, vừa 
chuẩn bị lực lượng, tổ chức kháng chiến 
chống Pháp, kiên định mục tiêu cách 
mạng đã lựa chọn.

Thòi kỳ này, Ngưòi tiếp tục bổ sung, 
phát triển những quan điểm, lý luận về 
con đường cách mạng Việt Nam: xác định 
mục tiêu, động lực, các điều kiện bảo đảm 
thắng lợi của từng giai đoạn cách mạng, 
kết hợp giải quyết các nhiệm vụ dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề 
đẩy cách mạng phát triển lên giai đoạn 
cao hơn. Nét đặc sắc này được thể hiện 
thông qua đường lối “vừa kháng chiến, 
vừa kiến quốc”, quyết tâm bảo vệ độc lập 
dân tộc và xây dựng từng bước chế độ mới.

Trong giai đoạn kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nưốc, tư tưởng Hồ Chí Minh
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tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung, phát 
triển về con đường độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới, 
thể hiện tập trung trong việc xây dựng và 
chỉ đạo đưòng lốĩ tiến hành đồng thòi hai 
nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng 
dân tộc dân chủ ỏ miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc, đưa cả nưốc đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Qua việc giải quyết thành công mối 
quan hệ giữa cách mạng hai miền, thực 
chất là cụ thể hoá con đưòng cách mạng vô 
sản, có sự gắn bó mật thiết giữa nhiệm vụ 
dân tộc dân chủ vói chủ nghĩa xã hội, một 
lần nữa cho thấy sự tài tình, tầm nhìn 
trong tư duy lý luận và thực tiễn của 
Chủ tịch HỒ Chí Minh.

Cũng trong thòi kỳ này, Ngưòi tiếp 
tục hoàn thiện lý luận cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội,
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làm rõ đặc điểm lớn nhất của Việt Nam 
khi bước vào thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, mốì quan hệ giữa tính phổ biến và 
tính đặc thù của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong phạm vi một nưóc, cách 
thức, biện pháp, bước đi xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ỏ Việt Nam.

Một lần nữa, ngọn cò độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội đã được giương cao, 
làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thu non sông về một mốì, mở 
ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ 
nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Thành tựu của quá trình 
xây dựng và đổi mới đất nước từ năm 1975 
đến nay tiếp tục chứng minh, khẳng định 
sức sống và tính tất yếu của con đưòng cách 
mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lãnh đạo.
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Thực tiễn cách mạng cho thấy, cội 
nguồn mọi thắng lợi của dân tộc trong 
thời đại Hồ Chí Minh là do Đảng ta nhận 
thức đúng và kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc va chủ nghĩa xã hội. Độc lập dan 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nhu 
cầu sôhg còn, là lựa chọn duy nhất của 
cách mạng Việt Nam trong tiến trình 
hiện thực hóa khất vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, xây dựng nền tảng kinh tế  - 
xã hội vững chắc; giữ vững quốc phòng, 
an ninh.

Thực hiện khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh là phải xây dựng chế độ 
chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, 
xây dựng đòi sống kinh tế  - văn hóa - xã 
hội văn minh, tiến bộ với những giá trị
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đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng 
nền tảng kinh tế  vững chắc, đồng thòi giữ 
vững quốc phòng, an ninh nhằm không 
ngừng nâng cao đòi sông cho nhân dân. 
Ngưòi chỉ rõ, kinh tế  là nền tảng của việc 
xây dựng văn hóa, vì vậy phải xây dựng 
kinh tế  làm cơ sở cho sự phát triển văn 
hóa - xã hội.

Theo Người, nền kinh tế  chúng ta 
hướng đến và xây dựng là một nền kinh 
tế  xã hội chủ nghĩa với công nghiệp 
và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ 
thuật tiên tiến. Ngưòi chủ trương phát 
triển cơ cấu kinh tế  nhiều thành phần 
trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
gồm các hình thức sở hữu chính: sở hữu 
của Nhà nước, tức là của toàn dân; sở 
hữu của hợp tác xã, tức là của tập thể 
nhân dân lao động; sở hữu của ngưòi
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lao động riêng lẻ; sở hữu của nhà tư bản1. 
Trong đó, hình thức sỏ hữu toàn dân giữ 
vai trò lãnh đạo nền kinh tế  quốc dân.

Đất nước giành được độc lập, vấn đề 
kiến thiết, phát triển kinh tế  - xã hội trỏ 
nên cấp thiết. Ngày 31/12/1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 78/SL về việc 
thiết lập “ủy  ban nghiên cứu kế hoạch 
kiến quốc” của Chính phủ. Phát biểu 
trong phiên họp đầu tiên của ú y  ban ngày 
10/01/1946, Hồ Chí Minh mong muốn mọi 
ngưòi “đem tài năng tri thức lo bồi bổ về 
mặt kinh tế  và xã hội”2, “Làm cho dân có 
ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có 
chỗ ở. Làm cho dân có học hành”3.

Trong thư gửi các giới công thương 
Việt Nam, Người viết: “Trong lúc các

1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.372.
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.175.
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giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động 
để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của 
nước nhà, thì giới Công - Thương phải 
hoạt động để xây dựng một nền kinh tế  và 
tài chính vững vàng và thịnh vượng. 
Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm 
giúp giói Công - Thương trong công cuộc 
kiến thiết này”1. Ngưòi nhấn mạnh, nền 
kinh tế  quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự 
kinh doanh của các nhà công nghiệp, 
thương nghiệp thịnh vượng. Các nhà công 
nghiệp, thương nghiệp hãy cùng đem vốn 
vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nưốc muốn giàu 
mạnh thì phải phát triển nông nghiệp”2, 
“Chúng ta  phải quý mỗi tấc đất như 
một tấc vàng”3. Ngưòi khuyến khích:

1, 2, 3. Hồ Chí Mỉnh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.53,134.

147



“Trong công cuộc xây dựng nước nhà, 
Chính phủ trông mong vào nông dân, 
trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. 
Nông dân ta  giàu thì nước ta  giàu. Nông 
nghiệp ta  thịnh thì nưổc ta  thịnh. Nông 
dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, 
thì cần phải có hợp tác xã”1.

Kinh tế  nước ta  lạc hậu, tàn dư chế độ 
cũ để lại hết sức phức tạp, sức sản xuất 
chưa phát triển, đòi sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân thấp kém. Do vậy, 
“nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta 
là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ  
thuật của chủ nghĩa xã hội... có công 
nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn 
hóa và khoa học tiên tiến. Trong quá 
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta phải cải tạo nền kinh tế  cũ và xây dựng

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.246.
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nền kinh tế  mối, mà xây dựng là nhiệm 
vụ chủ chốt và lâu dài”1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là mục 
tiêu phấn đấu chung, là con đưòng no ấm 
thực sự của nhân dân ta. Ngưòi viết: “Đòi 
sống nhân dân chỉ có thể thật dồi dào, khi 
chúng ta  dùng máy móc để sản xuất một 
cách thật rộng rãi: dùng máy móc cả 
trong công nghiệp và trong nông nghiệp. 
Máy sẽ chắp thêm tay cho ngưòi, làm cho 
sức ngưòi tăng lên gấp trăm, nghìn lần và 
giúp ngưòi làm những việc phi thưòng. 
Muốn có nhiều máy, thì phải mở mang 
các ngành công nghiệp làm ra máy, ra 
gang, ra thép, than, dầu...”2.

Trong mối quan hệ giữa các ngành 
kinh tế, “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.412, 445.
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thì phải phát triển công nghiệp nhưng 
đồng thời cũng phải phát triển nông nghiệp, 
r i hai ngành đó khăng khít với nhau... Nếu 
ngành công nghiệp phát triển mà ngành 
nông nghiệp không phát triển thì khập 
khễnh như ngưòi đi một chân”1. Xuất phát 
từ đặc điểm kinh tế  nước ta, sản xuất nông 
nghiệp giữ vị trí chủ đạo, Hồ Chí Minh 
chủ trương phải cải tạo và phát triển 
nông nghiệp thì mới có cơ sỏ để phát triển 
các ngành kinh tế  khác, để tạo diều kiện 
cho việc công nghiệp hóa nước nhà. Ngưòi 
kêu gọi: “Nhân dân ta, đặc biệt là công 
nhân và nông dân ta, phải hăng hái thi 
đua yêu nước, thực hiện khẩu hiệu: làm 
nhiều, nhanh, tốt, rê’2; “Tự lực cánh sinh, 
tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”3.

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t . l l ,  tr.361,
391, 236.
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Bên cạnh đó, phải coi trọng nghiên cứu 
khoa học - kỹ thuật, phục vụ sản xuất. Coi 
trọng quản lý, hạch toán kinh tế, coi đây 
là chìa khoá phát triển kinh tế  quốc dân. 
Chú ý chính sách mở cửa và hợp tác quốc 
tế, thu hút ngoại lực, hỗ trợ phát triển sản 
xuất trong nước.

Cùng vói đẩy mạnh sản xuất, phát 
triển vững chắc nền tảng kinh tế  - xã hội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò 
của quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo 
và giữ vững thành quả cách mạng của dân 
tộc. Trong bản Tuyên ngôn độc lập ngày 
02/9/1945, Người chỉ rõ: “Toàn thể dân tộc 
Việt Nam quyết đem tấ t cả tinh thần và 
lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ 
vững quyền tự do và độc lập ấy”1.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.3.
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Trong suốt quá trình lãnh đạo cách 
mạng, Ngưòi luôn nhắc nhở: “Chúng ta 
phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa 
bình, cho nên chúng ta  phải củng cô' quốc 
phòng’1. Ngay sau khi thành lập chính 
quyền cách mạng, Người cùng Chính phủ 
bắt tay vào việc chỉ đạo chuẩn bị lực 
lượng kháng chiến, bảo vệ thành quả 
cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chông Mỹ, Người luôn căn 
dặn các lực lượng vũ trang và nhân dân 
không được lơ là, mất cảnh giác, vừa phải 
tập trung sản xuất, vừa phải giữ gìn an 
ninh, trậ t tự xã hội. Mọi sự lơ là, mất 
cảnh giác đều dẫn đến hậu quả nguy hại 
cho cách mạng, sự tồn vong của Tổ quốc. 
Ngưòi viết: “trong khi ra sức sản xuất, 
nhân dân ta  phải luôn luôn sẵn sàng

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.226.

152



đập tan âm mưu địch phá hoại thành quả 
lao động của chúng ta. Quân đội, công an, 
dân quân cần tiếp tục phát huy truyền 
thống chiến đấu dũng cảm, củng cố quốc 
phòng, trậ t tự, an ninh”1.

Ngưòi chủ trương xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, bao gồm quân đội 
và công an thật sự là lực lượng nòng cốt 
để giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm 
bảo chủ quyền, độc lập dân tộc, quyền 
lợi và hạnh phúc chính đáng của nhân 
dân. “Quân đội ta  phải kiên quyết bảo 
vệ những thành quả của cách mạng, 
tích cực tham  gia công cuộc cải tạo và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội”2. Phải kết 
hợp chặt chẽ giữa th ế  trận  quốc phòng 
toàn dân với th ế  trận  an ninh nhân dân

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.389.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t . l l ,  tr.587.
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nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chung của cách mạng.

Có sự chung sức, đồng lòng của toàn 
Đảng, toàn xã hội như vậy mới phát 
triển kinh tế, nâng cao đòi sông vật chất 
và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đến 
ngày thắng lợi.

Ba là, phất triển ván hóa - giáo dục, 
nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phạc 
vụ công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành 
công, với cương vị là ngưòi đứng đầu 
Nhà nưốc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây 
dựng đất nưốc giàu mạnh. Tư tưỏng của 
Ngưòi đã được nhấn mạnh tại Đại hội đại 
biểu lần thứ II của Đảng (02/1951): Xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, dân chủ, phú cường.
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Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng 
Chính phủ ngày 03/9/1945, Người đã nêu 
lên những nhiệm vụ cấp bách của chính 
quyền, tập trung ỏ hai vấn đề trọng yếu: 
phục hồi và phát triển nội lực đất nưóc; 
đốĩ ngoại linh hoạt, chuẩn bị kháng chiến.

Người nhấn mạnh, đấu tranh chống 
đói nghèo, lạc hậu rấ t khó. Công cuộc 
kiến thiết xây dựng đất nước thật sự như 
cuộc chiến khổng lồ nhằm phá bỏ cái cũ 
kỹ, lạc hậu, tạo ra cái mới mẻ, tốt tươi. 
Vì vậy, phải phát triển nền văn hóa - 
giáo dục mới, đi đôi với tăng cường sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, quyết biến 
nưốc ta  từ một nưốc lạc hậu, thấp kém 
trở thành nước có trình độ văn hóa cao, 
đời sông vật chất và tinh thần của nhân 
dân ngày càng phong phú.

Trong các nhiệm vụ và giải pháp 
cấp bách, Người đặc biệt chú trọng việc
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nâng cao trình độ dân trí, bồi dưõng sức 
dân, thực hành “đòi sống mới” bao gồm 
đạo đức mới, nếp sống mới, lối sông mới, 
thuần phong mỹ tục mới... phục vụ công 
cuộc xây dựng, phát triển đất nưổc giàu 
mạnh. Người nhấn mạnh, phải phát triển 
dân trí, coi giáo dục là quốc sách hàng 
đầu. Đảng và Nhà nước phải nắm vững 
khoa học - kỹ thuật, mỗi đảng viên đều 
phải cố gắng học tập văn hóa, học tập 
khoa học - kỹ thuật, cán bộ phải có văn 
hóa làm gốc, nông dân phải biết văn hóa, 
ai cũng phải biết văn hóa. “Chúng ta  phải 
biến một nước dốt nát, cực khổ thành một 
nước văn hóa cao và đòi sống tươi vui 
hạnh phúc”1.

Ngay sau ngày lập nước, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã cho thành lập ủ y  ban

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t .l l ,  tr.92.
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văn hóa lâm thời Bắc Bộ. Tại buổi làm 
việc vối ủ y  ban ngày 07/9/1945, Người chỉ 
rõ: Bổn phận của giới văn hóa là “lãnh 
đạo tư tưỏng quốc dân, đấu tranh cho độc 
lập và kiến thiết một nền văn hóa mới... 
phải có tính cách khoa học, tính cách đại 
chúng, thì mới thuận với trào lưu tiến 
hóa của tư tưởng hiện đại”1.

Người nêu ra các nhiệm vụ: Bồi dưõng 
con người có tư tưởng đúng và tình cảm cao 
đẹp. Nâng cao dân trí, quyết tâm diệt bằng 
được “giặc dốt”, xóa nạn mù chữ, nâng cao 
dần trình độ, “học để làm việc, làm ngưòi, 
làm cán bộ”, biến nước ta thành một nước 
văn hóa cao. Bồi dưõng những phẩm chất 
tốt đẹp, những phong cách lành mạnh,

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện 
Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí M inh - 
Biên niên tiểu sử, Sđd, t.3, tr.5.
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hướng con người tới chân, thiện, mỹ, 
không ngừng hoàn thiện bản thân mình, 
có ý chí, khát vọng vươn lên, góp phần 
vào công cuộc xây dựng đất nước.

Trong Thư gửi cấc học sinh nhân ngày 
khai trường đầu tiên của nước Việt Nam 
độc lập (05/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cổ vũ, khích lệ: “Non sông Việt Nam có trỏ 
nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam 
có bước tới đài vinh quang để sánh vai với 
các cưòng quốc năm châu được hay không, 
chính là nhò một phần lớn ỏ công học tập 
của các em”1.

Người nêu rõ, trưốc đây thực dân Pháp 
cai trị đã thực hiện chính sách ngu dân để 
dễ bề cai trị, bóc lột nhân dân ta, có tới 
95% đồng bào ta  không biết chữ. “Nay 
chúng ta  đã giành được quyền độc lập.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd', t.4, tr.35.
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Một trong những công việc phải thực 
hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao 
dân trí”1. Nạn thấ t học, kém hiểu biết là 
một cản trở lớn cho sự phát triển của 
đất nước và dân tộc. Người kêu gọi: 
“Mọi người Việt Nam phải hiểu biết 
quyền lợi của mình, bổn phận của mình, 
phải có kiến thức mới để có thể tham 
gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và 
trước hết phải biết đọc, biết viết chữ 
quốc ngữ”2.

Người chỉ ra nhiệm vụ quan trọng 
trong kiến thiết đất nước là bồi dưỡng 
nhân tài: “Kiến thiết cần có nhân tài. 
Nhân tài nước ta  dù chưa có nhiều lắm 
nhưng nếu chúng ta  khéo lựa chọn, khéo 
phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng 
ngày càng phát triển càng thêm nhiều”3.

1,2,3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.40,114.
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Người rất chú ý xây dựng đòi sống văn 
hóa và nếp sông văn hóa. Theo Ngưòi: 
“Đòi sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ 
hết, không phải cái gì cũng làm mới. Cái 
gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí dụ: Ta phải 
bỏ hết tính lười biếng, tham lam. Cái gì cũ 
mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải 
sửa đổi lại cho hợp lý. Thí dụ: Đơm cúng, 
cưới hỏi quá xa xỉ, ta phải giảm bớt đi. Cái 
gì cũ mà tối, thì phải phát triển thêm. Thí 
dụ: Ta phải tương thân tương ái, tận 
trung vói nước, tận hiếu với dân hơn khi 
trước. Cái gì môi mà hay, thì ta  phải làm. 
Thí dụ: Ăn ở cho hợp vệ sinh, làm việc cho 
có ngăn nắp. Làm thế nào cho đời sống 
của dân ta, vật chất được đầy đủ hơn, tinh 
thần được vui mạnh hơn. Đó là mục đích 
đòi sống mới”1.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.112-113.
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Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốic Mỹ, 
đường lối kiến thiết đất nưốc, từng bước 
hiện thực hóa khát vọng xây dựng và 
phát triển đất nước giàu mạnh, cưòng 
thịnh luôn được Đảng và Bác Hồ lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện một cách sáng tạo 
cụ thể, phù hợp và quyết liệt1.

Trưốc lúc đi xa, trong Di chúc, Người 
bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, cũng 
là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân

1. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng 
và Chính phủ thực hiện đưòng lối vừa kháng chiến 
vừa kiến quốc, “Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất 
thành”. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng 
và Chính phủ thực hiện đường lốì xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ỏ miền Bắc, làm hậu phương vững chắc cho tiền 
tuyến miền Nam tiếp tục tiến hành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước.
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ta  đoàn kết phấn đấu, xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng th ế  giới”1.

Những tư tưỏng, khát vọng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về một Việt Nam giàu 
mạnh tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân 
tộc từng bước hiện thực hóa trong công 
cuộc xây dựng đất nước theo con đường 
xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới 
phát triển đất nước trong 35 năm qua và 
trên những chặng đưòng tiếp theo. Kết 
quả, thành tựu đem lại “rất quan trọng, 
khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật’2, 
như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.624.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Ván kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần th ứ x m , Sđd, t.I, tr.77.
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khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị th ế  và uy tín quốc 
tế  như ngày naỷ’1.

Bốn là, tất cả lợi ích đều vì mục tiêu 
đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Ngay từ khỉ ra đi tìm đưòng cứu nước, 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã mang 
trong mình khát vọng lớn lao: Độc lập cho 
Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. 
Ngưòi khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham 
muôn, 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”2.

Khi nước nhà độc lập, khát vọng ấm no, 
hạnh phúc của nhân dân trở thành động lực

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần th ứ x m , Sđd, t.I, tr.104.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.187.
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và mục tiêu hành động của toàn Đảng, 
Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngưòi 
nhiều lần nhắc nhỏ: “Nếu nước độc lập 
mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, 
thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”1. 
Người cũng khẳng định: “Chính phủ ta 
đã hứa vói dân sẽ gắng sức làm cho ai 
nấy đều có phần hạnh phúc”2. Tất cả mục 
tiêu, giá trị tiến bộ, nhân văn của xã hội 
mà chúng ta  đang xây dựng đều dựa trên 
nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội. 
Trong xã hội đó, Đảng, Nhà nước và nhân 
dân thống nhất về mục tiêu và lợi ích. 
Mọi chủ trương, đường lốĩ của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước đều 
vì lợi ích, hạnh phúc của nhân dân.

Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến lợi ích 
cá nhân trên cơ sở giải quyết đúng đắn

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64.
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mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi 
ích xã hội. “Kinh nghiệm của Đảng ta 
trong quá trình cách mạng đã chỉ rõ là 
nơi nào, lúc nào cán bộ ta  giải quyết tốt 
lợi ích thiết thân của nông dân, nắm 
vững nguyên tắc liên minh công nông, thì 
nơi đó, lúc đó cách mạng đều tiến 
mạnh”1. Phải thực hiện công bằng xã hội 
nhằm gia tăng động lực kinh tế  - xã hội. 
Người nhắc nhở: “Không sợ thiếu, chỉ sợ 
không công bằng; Không sợ nghèo, chỉ sợ 
lòng dân không yên”2.

Trong tư tưởng của Ngưòi, hạnh phúc 
của người dân đơn giản là quyền sống, từ 
đó phát triển một dân tộc, một quốc gia 
hạnh phúc. Đó là một xã hội do nhân dân 
lao động làm chủ, bình đẳng, không có

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.416.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.224.
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chế độ người bóc lột người, một xã hội 
hoàn toàn mới, đầy tính nhân văn, “đưa 
quần chúng lao động đến một cuộc sống 
xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn 
vinh, làm cho ngưòi lao động có một Tổ 
quốc tự do, hạnh phúc và hùng cưòng, 
hướng tới những chân tròi tươi sáng”1.

Cả cuộc đòi hoạt động của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách 
mạng, những khi Người phải ẩn náu nơi 
núi non hoặc ra vào chốn tù  tội, hoặc 
xông pha hiểm nghèo cũng “chỉ có một 
mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ 
quốc, và hạnh phúc của quốc dân”2.

Trong Di chúc, Người dặn dò: “Đảng, 
Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi 
cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn,

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t . l l ,  tr.161.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.272.
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đồng thòi phải mở những lớp dạy nghề 
thích hợp với mỗi ngưòi để họ có thể dần 
dần “tự lực cánh sinh””1. Mong muốn của 
Ngưòi là nhân dân cũng được góp công 
sức vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc 
và được hưởng thành quả do cách mạng 
mang lại.

Khát vọng độc lập cho Tổ quốc, hạnh 
phúc cho nhân dân, khát vọng vê' đất 
nước phồn vinh, giàu mạnh và tấm gương 
mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục 
vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn là động lực, tư tưởng soi đường 
cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
trong công cuộc xây dựng và phất triển 
đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập 
dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, 
hạnh phúc.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.616.
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Năm là, phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc trên cơ sở phù hợp với thực tiễn 
Việt Nam và xu thế, giá trị chung của 
nhân loại.

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam nhằm thực hiện khát 
vọng phát triển  đất nước được Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra  trên  cơ 
sở nhận thức khoa học, đúng đắn lý 
luận chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp 
vổi thực tiễn Việt Nam. Từ hoàn cảnh 
một nước nông nghiệp lạc hậu, trả i 
qua nhiều năm chiến tranh , Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội “không thể làm mau được 
mà phải làm dần dần”1, “làm sao cho 
dân giàu nưóc m ạnh”2.

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.390.
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Độc lập, tự chủ và sáng tạo trong tư 
duy, quan điểm, chủ trương và hành 
động để thực hiện khát vọng phát triển 
là phong cách nổi bật của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Theo Người, xây dựng, 
phát triển đất nước theo con đường xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có 
cách làm, bước đi và biện pháp thích hợp. 
“Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô 
có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa 
lý khác... ta  có thể đi con đưòng khác để 
tiến lên chủ nghĩa xã hội”1.

“Chúng ta phải học tập kinh nghiệm 
các nước anh em và áp dụng những kinh 
nghiệm ấy một cách sáng tạo. Chúng ta 
phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa 
Mác - Lênin để dùng lập trưòng, quan điểm,

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.391.
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phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà 
tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, 
phân tích một cách đúng đắn những đặc 
điểm của nưốc ta. Có như thế, chúng ta 
mới có thể dần dần hiểu được quy luật 
phát triển của cách mạng Việt Nam, định 
ra được những đường lối, phương châm, 
bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thích hợp với tình hình nước ta”1.

Mục tiêu xã hội chúng ta xây dựng và 
phát triển phù hợp với xu thế của thòi 
đại, mang giá trị chung của nhân loại, 
góp phần vào sự nghiệp cách mạng, sự 
nghiệp giải phóng con ngưòi trên toàn thế 
giới. Đó là một xã hội thực sự vì con 
ngưòi, phát triển kinh tế  đi đôi với tiến bộ 
và công bằng xã hội. Một xã hội nhân ái,

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t .l l ,  tr.92.
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đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hưống tới 
các giá trị tiến bộ, nhân văn.

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời k ỳ  quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta 
đã khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là 
khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn 
đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế 
phát triển của lịch sử ’1.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam 
xây dựng chủ nghĩa xã hội vối tư duy cởi 
mỏ, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của 
đất nước, có sự nghiên cứu, tham  khảo 
kinh nghiệm thực tiễn các nước trên thế 
giói và xu hưóng phát triển của thời đại.

1. Đảng Cộng sản V iệt Nam: Văn kiện Đ ại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ  XI, Sdd, tr.70.
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Sự phát triển của mỗi quốic gia, dân tộc 
không thể đứng ngoài những tác động 
của thòi cuộc. Tư duy xây dựng và phát 
triển của chúng ta  là sẵn sàng hợp tác 
với các nước, gắn lợi ích của dân tộc với 
lợi ích chung của các dân tộc, các quốc 
gia trên tinh thần bình đẳng, cùng có 
lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền của 
nhau. Chúng ta  đặt lợi ích của Tổ quốic 
lên trên  hết nhưng không rơi vào chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân 
tộc hẹp hòi. Chúng ta  tôn trọng, đề cao 
lợi ích của dân tộc, quốc gia mình 
nhưng cũng tôn trọng lợi ích của các 
quốc gia khác, sẵn sàng hợp tác, giúp 
các dân tộc trong tiến trình phát triển 
chung của nhân loại với phương châm: 
Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực vào tiến 
trình cách mạng thế  giối bằng thành tựu
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cách mạng dân tộc1, góp phần giữ vững 
hòa bình, ổn định và thịnh vượng của 
khu vực và thế  giới, vì sự phát triển, tiến 
bộ chung trên toàn thế  giới.

1. Trong th ế kỷ XX, cách mạng Việt Nam góp phần 
đánh đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, chủ nghĩa thực 
dân kiểu mối thông qua các sự kiện vĩ đại: thành công 
của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ phátxít 
Nhật, lật đổ chế độ thực dân kiểu cũ của Pháp; thắng 
lợi lừng lẫy năm châu trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp (1945 - 1954); thắng lợi trong cuộc 
kháng chiến thần thánh chống đế quốc Mỹ, cứu nưôc 
(1954 - 1975), lật đổ chế độ thực dân kiểu mổi của Mỹ, 
đỉ vào lịch sử nhân loại thế kỷ XX như là  một trong 
những trang hào hùng nhất.
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ĐẨY MẠNH HỌC TẬP 
VÀ LÀM THEO TỨ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH VỂ Ý CHÍ Tự Lực, 
Tự CƯỜNG, THỰC HIỆN KHAT 
VỌNG PHÁT TRIỂN DAT n ư ớ c  

PHỒN VINH, HẠNH PHÚC 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1

II

1. Tỉnh thần chỉ đạo, dẫn dắt 
của tư tưởng, đạo đức, phong cách  
Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường 
và thực hiện khát vọng phát triển  
đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Tư tưỏng Hồ Chí Minh đề cập đến 
rất nhiều vấn đề ý chí tự lực, tự cưòng,
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mong ước, khát vọng, “ham muốn tột bậc” 
về sự phát triển phồn vinh của đất nước, 
hạnh phúc của nhân dân. Ngưòi nhiều 
lần nhấn mạnh: Chúng ta  phải phấn đấu 
để đưa dân tộc ta  đi tói một tương lai tươi 
sáng, làm cho Tổ quốic phồn vinh hơn, 
làm cho con người được sống sung sướng, 
hạnh phúc hơn.

Kế thừa truyền thống lịch sử - văn 
hóa của dân tộc, tinh thần độc lập, tự 
chủ, ý chí tự lực, tự cưòng và khát vọng 
phát triển đất nưóc phồn vinh, hạnh 
phúc ở Hồ Chí Minh luôn bắt nguồn từ 
nhận thức đúng đắn về con người, hạnh 
phúc của người dân, của quốc gia, dân 
tộc ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế 
giới nói chung.

Ngưòi quan niệm, chủ nghĩa xã hội là 
chế độ tốt nhất mang lại hạnh phúc cho 
mọi người. Hanh phúc ấy do chính con người
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tạo dựng với sự lãnh đạo, định hưống của 
Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân 
chính. Hạnh phúc ấy bắt đầu từ những 
mục tiêu căn bản nhất, mọi ngưòi đều 
thoát cảnh đói nghèo, được ăn, ở, học hành, 
có đời sông văn hóa vật chất, tinh thần tốt 
đẹp, lành mạnh. Từ hạnh phúc căn bản đó 
mà tạo ra từng gia đình hạnh phúc, nhân 
rộng thành cộng đồng hạnh phúc, đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc đã đạt 
nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mạng 
Tháng Tám, khai sinh nền độc lập, mỏ ra 
thòi đại mới độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự lựa chọn 
con đưòng cách mạng của Đảng và dân 
tộc ta  là đúng đắn, phù hợp quy luật 
khách quan, thực tiễn đất nước và xu 
hướng phát triển của thời đại.
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Sau ngày Bác mất, trong Điếu văn đọc 
tại lễ tang của Người ngày 09/9/1969 
tại Quảng trường Ba Đình, đồng chí 
Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã nêu 5 lòi thề, trong 
đó có đoạn: Vĩnh biệt Ngưòi chúng ta  xin 
thề đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu 
thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã 
vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân 
dân ta  đem lại phồn vinh cho đất nước, 
hạnh phúc cho đồng bào.

Điều này đã được Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời k ỳ  quá độ lên 
chủ nghĩa xẵ hội (bổ sung, phát triển 
năm 2011) khẳng định: Mục tiêu tổng 
quát khi kết thúc thòi kỳ quá độ ỏ nước 
ta  là xây dựng được về cơ bản nền kinh 
tế  của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc 
thượng tầng về chính trị, tư tưởng văn hóa
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phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành 
một nước xã hội chả nghĩa ngày càng 
phồn vinh, hạnh phúc.

Ý chí tự lực, tự cưòng, khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 
không chỉ là tâm nguyện của Bác Hồ, mà 
còn là lòi thề của chúng ta  trước anh linh 
Bác. Cao hơn hết thảy, đó là mục tiêu 
phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân tộc đã 
được chỉ ra trong Cương lĩnh.

Hiện nay, công cuộc đổi mới đã và đang 
mang lại những thay đổi lớn lao mà một 
trong những nguyên nhân căn bản là do 
chúng ta  biết quy tụ, khơi dậy, phát huy ý 
chí tự lực, tự cường và khát vọng phát 
triển của toàn dân tộc dưối sự lãnh đạo 
của Đảng, trỏ thành nguồn sức mạnh nội 
sinh to lớn, tiếp tục phục vụ đắc lực sự 
nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. 
Bài học kinh nghiệm quý giá của công cuộc
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đổi mới chính là dựa vào sức dân, phát 
huy tinh thần và ý chí, khát vọng của 
nhân dân trong xây dựng và phát triển 
kinh tế  - xã hội, bảo vệ môi trưòng hòa 
bình. Thành tựu của công cuộc đổi mối 
trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội đã 
thể hiện rõ nét hiệu quả của việc phát 
huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước 
của nhân dân ta, dân tộc ta. “Đất nước đã 
đạt được những thành tựu to lớn, có ý  
nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn 
diện so với những năm trước đổi mới. Quy 
mô, trình độ nền kinh tế  được nâng lên. Đòi 
sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần 
được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao 
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị th ế  và uy tín 
quốc tế  như ngày nay”1.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ xm , Sđd, t.I, tr.104.
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng để lại nhiều dấu ấn quan trọng, 
nổi bật, nhất là đã đưa ra tầm nhìn chiến 
lược với mục tiêu phát triển đất nước 
trong giai đoạn mói mang tính đột phá, 
phấn đấu đến năm 2025 - kỷ niệm 50 năm 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước: là một nước đang phát 
triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, 
vượt qua mức thu nhập trung bình; đến 
năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh: là 
một nưóc đang phát triển, có công nghiệp 
hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến 
năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 
trở thành một nước phát triển có thu nhập 
cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Mục tiêu Đại hội đã thể hiện mong muốn,
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quyết tâm đưa đất nước phát triển lên một 
tầm cao mối. Muốn như vậy, phải khơi dậy 
động lực phát triển to lớn, đặc biệt coi trọng 
phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, 
tự cưòng dân tộc, khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là sự kế 
thừa, tiếp tục vận dụng, phát triển sáng 
tạo tư tưỏng của Hồ Chủ tịch trong tình 
hình mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự 
lực, tự cưòng và khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc chính là để 
hiểu sâu hơn cuộc đòi phấn đấu hy sinh 
cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để 
chúng ta  càng tin yêu hơn vị lãnh tụ 
thiên tài của dân tộc, càng tin tưỏng, 
vững bước theo con đưòng, lý tưỏng mà 
Đảng và Bác đã lựa chọn. Trên cơ sở đó, 
cần quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng
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chỉ đạo của Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng, trang bị cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân những nhận thức, quyết tâm và 
giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội, cũng như tâm nguyện suốt đòi 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu 
đất nước “phồn vinh, hạnh phúc”, “đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai cùng 
các cường quốc năm châu”.

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
có giá trị chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu 
lý  luận sâu sắc đối vói công cuộc xây  
dựng và phát triển đất nước theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, trở thành cơ sở, 
nền tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng để 
Đảng đổi mới tư duy lý  luận, nắm bắt 
thực tiễn, tôn trọng và hành động theo 
quy luật khách quan. Có thể nói, tư tưởng 
của Người đã và đang tiếp tục là điểm 
tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta
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hoạch định đường lôĩ chiến lược phát triển 
đất nước trong bối cảnh hiện nay, tiếp tục 
dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường 
phát triển.

2 . Bối cảnh quốc tế, tình hình  
trong nước và yêu cầu đặt ra phải 
phát huy ý chí tự lực, tự cường, thực 
hiện khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng đã chỉ rõ tình hình thế giới hiện 
nay “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, 
phức tạp, khó lưòng”. Đáng chú ý là vấn đề 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế  tiếp tục 
tiến triển nhưng cũng đang bị đe dọa bởi 
sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, 
vấn đề cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh 
kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra 
gay gắt...
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Trong bối cảnh thế giới phát triển phụ 
thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc là 
nhân tố quyết định để mỗi quốc gia, dân 
tộc tham gia vào các mốỉ quan hệ quốc tế, 
hội nhập quốc tế  thành công. Ngoài tiềm 
lực kỉnh tế, ý chí tự lực, tự cường, khát 
vọng phát triển của toàn dân tộc là chỗ 
dựa và điều kiện căn bản, cốt lõi để mồ 
rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn 
đang có tác động mạnh mẽ đến Việt Nam 
càng đòi hỏi Việt Nam phải luôn giữ vững 
độc lập, tự chủ, tự cường, khát vọng phát 
triển để bảo vệ vững chắc môi trường hòa 
bình, tận dụng cơ hội và hóa giải những 
thách thức đối với độc lập, hòa bình và 
phát triển của dân tộc.

Thực tiễn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh 
đạo của Đảng đã thể hiện một cách sinh 
động ý chí, khát vọng phát triển của
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dân tộc ta. Những thành tựu của công 
cuộc đổi mới là nền tảng quan trọng giúp 
chúng ta  củng cố niềm tin, sự quyết tâm, 
nỗ lực, tiếp tục vững bước trên con đưòng 
đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Hơn 
lúc nào hết, chúng ta  cần phát huy mạnh 
mẽ chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân 
tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát 
triển của toàn dân tộc làm động lực cho 
sự phát triển trong giai đoạn mới.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng đã xác định các quan 
điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, 
trong đó nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ 
tinh thần yêu nưốc, ý chí tự cường dân tộc, 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị và của nền văn hóa, con người
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Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, tạo động lực mối cho phát 
triển nhanh và bền vững đất nước”1.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng 
chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp tăng cưòng 
công tác xây dựng Đảng, khẳng định: 
“Kiên định và không ngừng vận dụng, 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực 
tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Kiên định đưòng lốĩ đổi mới 
vì mục tiêu dân giàu, nưốc mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”2. “Trong những năm 
tối phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn 
nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần th ứ x m , Sđd, t.I, tr.110,180.
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về chính trị, tư tưỏng, đạo đức, tổ chức và 
cán bộ”1.

Văn kiện cũng nhấn mạnh: Kiên quyết, 
kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 
về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp 
mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và 
phê bình từ Trung ương đến chi bộ; cấp ủy 
cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đốì với 
tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức 
tạp, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ xm , Sđd, t.I, tr.180.
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“tự chuyển hóa”; coi trọng kiểm tra việc 
khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo tư tưỏng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao 
tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cưòng 
dân tộc, khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ 
chức đảng, cán bộ, đảng viên và ngưòi 
dân chính là nhằm góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các 
giai đoạn lịch sử tiếp theo.

3. Một sô' giải pháp đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hổ Chí Minh về ý chí tự 
lực, tự cường; thực hiện khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí
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tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thòi 
gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, 
thiết thực, cần tập trung làm tốt việc học 
tập, làm theo Bác và nêu gương của cán 
bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các 
giải pháp sau đây:

Một là, gắn việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về ý  chí tự lực, tự cường và thực hiện 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc với việc quán triệt, triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng.

Hai nhiệm vụ này lồng ghép, gắn bó 
với nhau. Việc học tập chuyên đề chính là 
đi vào chiều sâu của việc quán triệt thực 
hiện Nghị quyết. Trên tinh thần đó, cần 
nắm vững và triển khai đúng các quan 
điểm chỉ đạo của Văn kiện Đại hội đại biểu
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toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm 
khơi dậy và phát huy một cách hiệu quả ý 
chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong toàn 
Đảng, toàn hệ thông chính trị và toàn xã 
hội. Cụ thể:

- Quan điểm có tính nguyên tắc: kiên 
định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đưòng lối đổi mới, nguyên tắc xây dựng 
Đảng. Có kiên định mục tiêu, lý tưỏng, 
mối phát huy ý chí tự lực, tự cường, vững 
vàng vươn lên thực hiện khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua 
việc học tập và làm theo Bác, chúng ta  sẽ 
hiểu và thực hiện sâu sắc hơn, khoa học 
hơn, thuyết phục hơn con đưòng phát 
triển trong giai đoạn mối của dân tộc.
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- Quan điểm quan tâm bồi dưõng sức 
dân, phát huy quyền làm chủ thật sự của 
nhân dân là chủ thể, trung tâm của mọi 
chủ trương, đưòng lốì của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy ý 
chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển 
đất nước trên cơ sở phát huy sức mạnh, 
quyền làm chủ, vai trò làm chủ thật sự của 
nhân dân, thực hiện dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ 
hưởng. Có như vậy mới phát huy được sức 
mạnh của nhân dân, bồi dưỡng được sức 
dân, phát triển con người phát triển toàn 
diện, tạo điều kiện để nhân dân có thể phát 
huy ý chí tự lực, tự cường, mong muốn, 
khát vọng cống hiến của mình.

- Quan điểm chú trọng phát huy giá 
trị văn hóa và con ngưòi là một trong 
những nhân tố  của đột phá phát triển. 
Phát huy giá trị văn hóa, giá trị và
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sức mạnh con người gắn với phát huy giá 
trị quốc gia và giá trị gia đình. Phát huy 
ý chí tự lực, tự cưòng, khơi dậy khát vọng 
cống hiến, phát triển đất nước, dân tộc là 
phát huy giá trị con người, giá trị văn 
hóa. Chăm lo cho con người là phát triển 
văn hóa, chăm lo cho văn hóa là phát huy 
giá trị và sức mạnh con ngưòi. Hai nhiệm 
vụ này gắn kết, hỗ trợ nhau, tạo ra nguồn 
lực quan trọng, khơi dậy ý chí, quyết tâm 
tự lực, tự cưòng, khát vọng phát triển 
mạnh mẽ trong từng cá nhân, con người.

- Quan điểm chú trọng nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa 
học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là một 
nhiệm vụ có tính đột phá, góp phần quan 
trọng trong việc thúc đẩy, nâng cao khả 
năng, sức mạnh tự lực, tự cưòng, sức 
mạnh nội lực của quốc gia trong công cuộc 
đổi mới đất nước.
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- Quan điểm tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, 
toàn diện là nhân tô" quyết định, có khả 
năng phát huy cao nhất sức mạnh, ý chí 
tự lực, tự cưòng của toàn dân, bảo đảm 
thành công của quá trình thực hiện khát 
vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc. Muốn mọi người dân phát 
huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường, khát 
vọng phát triển đất nước, Đảng phải làm 
tốt sứ mệnh của mình. Trong đó, mỗi cán 
bộ, đảng viên phải gương mẫu, nêu cao 
tính tiên phong, dám nghĩ, dám nói, dám 
làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt 
qua khó khăn, đổi mới sáng tạo vì lợi ích 
chung. Từ đó, lan tỏa, dẫn dắt mọi người 
cùng làm theo, phát huy ý chí tự lực, tự 
cưòng, khát vọng phát triển, từng bước 
đưa đất nước tiến đến mục tiêu phồn 
vinh, hạnh phúc.
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Hai là, quan tam tuyên truyêh, giáo dục 
sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân 
dân nhận thức sâu sắc giá trị, ý  nghĩa to 
lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh vê phất huy ý  chí tự lực, tự 
cường, khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc, thấy rõ trách nhiệm, sứ 
mệnh của mình.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập và 
làm theo Bác về phát huy ý chí tự lực, tự 
cưòng và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc, cán bộ, đảng viên 
và nhân dân hiểu được nguồn động lực cơ 
bản nhất, then chốt nhất đối với sự phát 
triển đất nước trong những năm sắp tới 
chính là ý chí, khát vọng và sự tự lực của 
bản thân mỗi ngưòi, nhân lên, hợp thành 
khối ý chí, khát vọng mạnh mẽ của quốc 
gia, dân tộc. Hiểu được con đưòng, mục 
tiêu chúng ta  phấn đấu là đúng đắn,
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khả thi, để tin tưởng, khơi dậy quyết tâm 
tự làm lấy, tự mạnh lên, không trông chò 
bên ngoài. Hiểu được việc học và làm theo 
Bác không chỉ đem lại lợi ích chung là đất 
nước giàu mạnh, mà còn đem đến hạnh 
phúc, ấm no cho từng nhà, từng người. Từ 
đó, hòa quyện ý chí tự lực, tự cường, khát 
vọng phát triển của quốc gia, dân tộc với 
mong muốn khát vọng của từng thành 
viên trong xã hội, biến nó thành nhận 
thức tự giác, quyết tâm, việc làm thưòng 
xuyên, không thể thiếu trong mỗi người.

Chú ý phát huy vai trò của các cơ quan 
báo chí và hệ thống thông tin đại chúng 
nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác 
tuyên truyền, giáo dục nội dung tư tưởng 
của chuyên đề.

Ba là, dẩy manh việc học tập và làm theo 
Bác về ý  chí tự lực, tự cường và thực hiện 
khất vọng phát triển đất nước phồn vinh,
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hạnh phúc bằng hành động thực tiễn cụ 
thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi 
đua yêu nước.

Các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ 
quan, đơn vị quan tâm sát sao, lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và 
làm theo Bác có trọng tâm, trọng điểm, 
gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, 
đơn vị. Trong đó, chú trọng các khâu đột 
phá phát triển và việc giải quyết các vấn 
đề tồn tại, các yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 
nước nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự 
lực, tự cường và khát vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân, lôi cuốn sự vào 
cuộc của toàn xã hội. Chú trọng tổ chức các 
phong trào lao động sáng tạo thiết thực, 
hiệu quả, tránh hình thức. Việc phát động,
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tổ chức các phong trào cần bám sát 
nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển 
của xã hội, phải thật sự có lợi cho địa 
phương, cơ quan, đơn vị, mang lại lợi ích 
cho từng ngưòi.

Bốn là, phát huy vai trò tiền phong, 
gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa 
phương, cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu 
phải thật sự là tấm gương về ý chí tự lực, 
tự cưòng, khát vọng phát triển. Ngưòi đứng 
đầu phải có khát vọng phát triển địa 
phương, cơ quan, đơn vị mình bởi họ là 
người dẫn dắt, đưa ra tầm nhìn quan 
trọng, truyền cảm hứng khát vọng. Nếu ai 
cũng bỏng cháy một ý chí, khát vọng phát 
triển thì sẽ thúc đẩy địa phương, cơ quan, 
đơn vị phát triển. Nếu các địa phương, cơ 
quan, đơn vị đều phát triển, giàu mạnh,
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đất nước sẽ phồn vinh, mang lại giá trị 
hạnh phúc, ấm no cho người dân.

Vì vậy, cần đề cao vai trò, trách nhiệm 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu, trước hết là các đồng chí 
ủ y  viên Bộ Chính trị, ủ y  viên Ban Bí thư, 
Úy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
theo phương châm cán bộ có chức vụ càng 
cao càng phải gương mẫu, “trên trước, 
dưối sau”, “đảng viên đi trước, làng nưốc 
theo sau”. Không ngừng học tập, nâng cao 
ý thức tu dưỡng “nói đi đôi vối làm”, “rèn 
luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, 
“tự sửa”. Phát huy tinh thần lao động sáng 
tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm. Trau dồi, rèn luyện những phẩm 
chất cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư; lối sống, tác phong khiêm tốn, 
giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân,
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học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của 
nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu gương 
sáng, hàng triệu đảng viên là những tấm 
gương sáng, toàn Đảng ta  sẽ thực sự 
trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt 
với nhân dân. Đây là điều kiện căn cốt, 
tiên quyết để khơi dậy ý chí tự lực, tự 
cường, khát vọng phát triển đất nưốc 
phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng 
và toàn xã hội.

Năm là, coi trọng xây dựng môi trường 
dân chủ, nhân vẫn và sáng tạo, tạo điều 
kiện cẩn thiết cho mỗi người phát huy ý  
chí tự lực, tự  cường, khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Muôn phát huy ý chí tự lực, tự cường 
và khát vọng phát triển cần phải có môi 
trưòng thuận lợi cho phát triển, cần  quan 
tâm xây dựng và thực hiện các chuẩn mực
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văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Làm sao 
trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
có môi trưòng thật sự dân chủ, nhân văn, 
mọi ý tưởng, sáng tạo đều được trân 
trọng, tạo điều kiện thì mới tạo ra động 
cơ, sức mạnh tự lực, tự cường bền bỉ, hiệu 
quả. Quan trọng nhất là có cơ chế đột phá 
để thu hút, trọng dụng, phát huy nhân tài, 
để ngưòi tài thực sự mong muôn đem hết 
tâm huyết, khả năng phụng sự đất nước, 
phục vụ nhân dân.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác bảo 
vệ tư  tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh 
phản bác cấc quan điểm sai trái, thù địch 
nhằm đảm bảo và giữ vững quyết tâm, 
thành quả của quá trình phát huy ý  chí 
tự  lực, tự  cường, khá t vọng phát triển đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ động loại bỏ thông tin xấu độc, 
xuyên tạc về tư tưỏng, đạo đức, phong cách
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Hồ Chí Minh, xuyên tạc, bôi nhọ những 
nỗ lực, quyết tâm của Đảng và nhân dân 
ta  trong việc học tập và làm theo Bác, 
phát huy ý chí tự lực, tự cường, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây 
dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để 
cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức 
đúng đắn, bồi đắp thế giới quan, phương 
pháp luận cách mạng, niềm tin vào 
đường lốĩ và sự lãnh đạo của Đảng, qua 
đó củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong 
Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, tấ t 
cả vì mục tiêu phát triển đất nước.

Bảy là, coi trọng công tác kiểm tra, 
giám sát nhằm bảo đảm việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường 
dân tộc, khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc được thực hiện
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nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Kịp thòi 
xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và 
cán bộ, đảng viên vi phạm; khen thưởng, 
biểu dương những mô hình hay, các điển 
hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.
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KẾT LUẬN

Học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, 
tự cưòng và thực hiện khát vọng xây dựng 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận 
dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp 
ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nưốc, 
nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta  trong công cuộc đẩy mạnh 
toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới 
đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện tốt chuyên đề Học tập và 
làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về ý  chí tự lực, tự cường và
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khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc là một giải pháp quan trọng, 
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đẩy mạnh 
học tập và làm theo Bác bằng những việc 
làm thiết thực, mỗi cán bộ, đảng viên cần 
phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh 
thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục 
phát triển sự nghiệp cách mạng mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến 
giữa thế kỷ XXI nưóc ta  “trở thành nước 
phát triển, thu nhập cao”1, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như 
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIU, Sđd, t.I, tr.112.
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