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LỜI NÓI ĐẦU

Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 
là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ 
thiên tài của Đảng và dân tộc, ngưòi thầy 
vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người 
“là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa 
yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng Việt Nam. Ngưòi là kết tinh rạng 
ngòi của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương 
tri của dân tộc và thòi đại”1. Trọn cuộc đòi,

1. Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trong tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Mình (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 
18/5/2020.

5



Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng 
của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng 
Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thòi đại 
sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý 
luận và thực tiễn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp 
phần củng cô" niềm tin của nhân dân vào sự 
lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới 
đất nưốc; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và 
khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã xác định chiến lược phát 
triển kinh tế  - xã hội đến năm 2030 và tầm 
nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, 
định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ 
các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã 
hội. Trong chỉ đạo thực hiện đưòng lối đổi 
mối giai đoạn tối, Nghị quyết Đại hội đã
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khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát 
triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định 
đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các 
nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa”1. Đồng thòi, Nghị quyết chỉ rõ: 
“Động lực và nguồn động lực phát triển 
quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh 
mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cưòng dân 
tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và 
khát vọng phát triển đất nưóc phồn vinh, 
hạnh phúc”2.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 
18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội
dại biểu toàn quốc lần thứ xm , Nxb. Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.I, tr.109,34.
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thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII ‘Về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưỏng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục 
thực hiện Kế hoạch sô" 03-KH/TW ngày 
25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị ‘Về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ 
chức biên soạn và phôi hợp với Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản 
chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh về ý  chí 
tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hanh phúc (Tài liệu 
sừứi hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 
năm 2021 và toàn khóa).
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Chuyên đề cung cấp những nội dung 
cơ bản và một số giải pháp chủ yếu trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 
và những năm tiếp theo, nhằm phát huy 
ý chí tự lực, tự cưòng và khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 
theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi 
bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống 
chính trị và được tuyên truyền rộng rãi 
trong nhân dân.

Nội dung chuyên đề gồm hai phần:
Phần thứ nhất gồm hai bài viết của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa 
xã hội và con đưòng đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam” và “Ra sức học tập, nỗ 
lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
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chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa khát 
vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc.

Phần thứ hai nêu những nội dung cơ 
bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc; các giải pháp đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tấm gương của Ngưòi 
trong giai đoạn hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu chuyên đề tới 
các đồng chí và bạn đọc.

Tháng 10 năm 2021
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Quốc GIA sự THẬT
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Phẩn thứ nhất

CHỈ ĐẠO CỦA
TỔNG Bí THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TƯTUỦNG, ĐẠO ĐÚC, PHONG CÁCH 

HO CHÍ MINH
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ 
THỰC TIỄN VỂ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI ở  VIỆT NAM’

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  là một đề tài 
lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan 
trọng, nội dung rấ t rộng lốn, phong phú 
và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác 
nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất 
công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn 
một cách sâu sắc, khoa học. Trong phạm 
vi bài viết này, tôi chỉ xin đề cập một số

* Bài viết đăng trên báo Nhân Dần, ngày 16/5/2021.
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khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt 
Nam. Và cũng chỉ tập trung vào trả lòi mấy 
câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt 
Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? 
Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước 
xây dựng được chủ nghĩa xã hội ỏ Việt 
Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên 
chủ nghĩa xã hội ỏ Việt Nam trong thòi 
gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa xã hội 
thưòng được hiểu với ba tư cách: Chủ nghĩa 
xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội 
là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một 
chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu 
hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và 
trình độ phát triển ỏ mỗi giai đoạn lịch sử 
cụ thể. Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là 
chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học 
thuyết Mác - Lênin trong thời đại ngày 
nay. Vậy thì chứng ta  phải định hình
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chủ nghĩa xã hội thế nào và định hướng đi 
lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp 
với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?

Trước đây, khi còn Liên Xô và hệ thống 
các nưóc xã hội chủ nghĩa thế giói thì vấn 
đề đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
dường như không có gì phải bàn, nó mặc 
nhiên coi như đã được khẳng định. Nhưng 
từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên 
Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, cách 
mạng thế giới lâm vào thoái trào thì vấn 
đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra 
và trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn 
thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Các thế 
lực chống cộng, cơ hội chính trị hí hửng, 
vui mừng, thừa cơ dấn tới để xuyên tạc, 
chống phá. Trong hàng ngũ cách mạng 
cũng có ngưòi bi quan, dao động, nghi ngờ 
tính đứng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã 
hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô
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và một sô" nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin và 
sự lựa chọn con đưòng xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Từ đó họ cho rằng chúng ta đã chọn 
sai đường, cần phải đi con đường khác. Có 
người còn phụ họa vói các luận điệu thù 
địch, công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, 
ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Thậm 
chí có ngưòi còn sám hốì về một thòi đã tin 
theo chủ nghĩa Mác - Lênin và con đưòng 
xã hội chủ nghĩa! Thực tế  có phải như vậy 
không? Thực tế  có phải hiện nay chủ nghĩa 
tư bản, kể cả những nưóc tư bản chủ nghĩa 
già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp không? 
Có phải Việt Nam chúng ta  đã chọn con 
đưòng đi sai không?

Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa 
tư bản chưa bao giò mang tính toàn cầu 
như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều 
thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực
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giải phóng và phát triển sức sản xuất, 
phát triển khoa học và công nghệ. Nhiều 
nước tư bản phát triển, trên cơ sỏ các 
điều kiện kinh tế  cao và do kết quả đấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động, đã có những biện pháp điều 
chỉnh, hình thành được không ít các chế 
độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. 
Từ giữa thập kỷ 70 của thế  kỷ XX và 
nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, để 
thích ứng với điều kiện mới, chủ nghĩa tư 
bản thế  giới đã ra sức tự điều chỉnh, thúc 
đẩy các chính sách “tự do mới” trên quy 
mô toàn cầu, nhờ đó hiện vẫn còn tiềm 
năng phát triển. Tuy nhiên, chủ nghĩa tư 
bản vẫn không thể khắc phục được những 
mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Các cuộc 
khủng hoảng vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc 
biệt, năm 2008 - 2009, chúng ta đã chứng 
kiến cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái
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kinh tế  bắt đầu từ nước Mỹ, nhanh chóng 
lan rộng ra các trung tâm tư bản chủ 
nghĩa khác và tác động đến hầu hết các 
nước trên thế giới. Các nhà nước, các 
chính phủ tư sản ở phương Tây đã bơm 
những lượng tiền khổng lồ để cứu các tập 
đoàn kinh tế  xuyên quốc gia, các tổ hợp 
công nghiệp, tài chính, ngân hàng, thị 
trường chứng khoán, nhưng không mấy 
thành công. Và hôm nay, chúng ta  lại 
chứng kiến cuộc khủng hoảng nhiều mặt, 
cả về y tế, xã hội lẫn chính trị, kinh tế  
đang diễn ra dưới tác động của đại dịch 
Covid-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Kinh tế  suy thoái đã làm phơi 
bày sự thật của những bất công xã hội 
trong các xã hội tư bản chủ nghĩa: Đòi 
sống của đa số dân cư lao động bị giảm 
sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; 
khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lổn,
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làm trầm  trọng thêm những mâu thuẫn, 
xung đột giữa các sắc tộc. Những tình 
huống “phát triển xấu”, những nghịch lý 
“phản phát triển”, từ địa hạt kinh tế  - 
tài chính đã tràn  sang lĩnh vực xã hội, 
làm bùng nổ các xung đột xã hội và ở 
không ít nơi từ tình huống kinh tế  đã trở 
thành tình huống chính trị với các làn 
sóng biểu tình, bãi công, làm rung 
chuyển cả thể chế. Sự thật cho thấy, bản 
thân thị trưòng tự do của chủ nghĩa tư 
bản không thể giúp giải quyết được 
những khó khăn, và trong nhiều trường 
hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm 
trọng cho các nước nghèo; làm sâu sắc 
thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư  bản 
toàn cầu. Sự thật đó cũng làm phá sản 
những lý thuyết kinh tế  hay mô hình 
phát triển vốn xưa nay được coi là thòi 
thượng, được không ít các chính khách
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tư sản ca ngợi, được các chuyên gia của 
họ coi là tối ưu, hợp lý.

Cùng với khủng hoảng kinh tế  - tài 
chính là khủng hoảng năng lượng, lương 
thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, sự suy thoái của môi trường 
sinh thái,... đang đặt ra những thách thức 
vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển 
của nhân loại. Đó là hậu quả của một quá 
trình phát triển kinh tế  - xã hội lấy lợi 
nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm 
hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày 
càng tăng làm thưỏc đo văn minh, lấy lợi 
ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Đó 
cũng chính là những đặc trưng cốt yếu của 
phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản 
chủ nghĩa. Các cuộc khủng hoảng đang 
diễn ra một lần nữa chứng minh tính 
không bền vững cả vê' kinh tế, xã hội và 
môi trường sinh thái của nó. Theo nhiều
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nhà khoa học phân tích, các cuộc khủng 
hoảng hiện nay không thể giải quyết được 
một cách triệt để trong khuôn khổ của chế 
độ tư bản chủ nghĩa.

Các phong trào phản kháng xã hội 
bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nước tư bản 
phát triển trong thòi gian qua càng làm 
bộc lộ rõ sự thật về bản chất của các thể 
chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Thực tế  là 
các thiết chế dân chủ theo công thức “dân 
chủ tự do” mà phương Tây ra sức quảng 
bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo 
đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân - yếu tố 
bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống 
quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu 
số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các 
tập đoàn tư bản lớn. Một bộ phận rất nhỏ, 
thậm chí chỉ là 1% dân số, nhưng lại chiếm 
giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất,
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kiểm soát tối 3/4 nguồn tài chính, tri thức 
và các phương tiện thông tin đại chúng 
chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội. Đây 
chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến 
phong trào “99 chông lại 1” diễn ra ở Mỹ 
đầu năm 2011 và nhanh chóng lan rộng ở 
nhiều nước tư bản. Sự rêu rao bình dẳng 
về quyền, nhưng không kèm theo sự bình 
đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền 
đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình 
thức, trống rỗng mà không thực chất. 
Trong đòi sống chính trị, một khi quyền 
lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực 
của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại 
các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu 
cử được gọi là “tự do”, “dân chủ”, dù có thể 
thay đổi chính phủ, nhưng không thể thay 
đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ 
thông đa đảng trên thực tế  vẫn là sự 
chuyên chế của các tập đoàn tư bản.
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Chúng ta cắn một xã hội mà trong đó 
sự phát triển là thực sự vì con người, chứ 
không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà 
đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần 
sự phát triển về kinh tế  đi đôi với tiến bộ 
và công bằng xã hội, chứ không phải gia 
tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình 
dẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội 
nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, 
hướng tới cấc giá trị tiến bộ, nhân văn, 
chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá 
lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị k ỷ  của một sô' 
ít cá nhẫn và các phe nhóm. Chúng ta cần 
sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên 
nhiên để bảo đảm môi trường sông trong 
lành cho các th ế  hệ hiện tại và tương lai, 
chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt 
tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ 
và hủy hoại môi trường. Và, chúng ta 
cẩn một hệ thống chính trị mà quyền lực
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thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân 
và phục vụ lợi ích của nhân dẫn, chú 
không phải chỉ cho một thiểu số  giàu có. 
Phải chăng những mong ước tốt đẹp đó 
chính là những giá trị đích thực của chủ 
nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là 
con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Đảng ta và nhân dân ta  đã lựa chọn và 
đang kiên định, kiên trì theo đuổi.

Như chúng ta  đều biết, nhân dân Việt 
Nam đã trải qua một quá trình đấu tranh 
cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian 
khổ, hy sinh để chống lại ách đô hộ và sự 
xâm lược của thực dân, đế quốc để bảo vệ 
nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng 
liêng của đất nước, vì tự do, hạnh phúc 
của nhân dân với tinh thần “Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do”.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của
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cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt 
yếu trong di sản tư tưỏng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực 
tiễn phong phú của mình kết hợp với lý 
luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết 
luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản mối có th ể  giải 
quyết triệt để vấn đề độc lập cho dán tộc, 
mới có thể đem lại cuộc sống tự  do, ấm no 
và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi 
người, cho các dân tộc.

Ngay khi mới ra đòi và trong suốt quá 
trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản 
Việt Nam luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã 
hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản 
và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã 
hội là yêu cầu khách quan, là con đưòng tất 
yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, 
trong Cương lĩnh chính trị của mình,
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Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương 
tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, “bỏ qua 
thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con 
đưòng xã hội chủ nghĩa”1. Vào những năm 
cuối thế kỷ XX, mặc dù trên thế giới, chủ 
nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ võ một 
mảng lớn, hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa không còn, phong trào xã hội chủ 
nghĩa lâm vào giai đoạn khủng hoảng, thoái 
trào, gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng 
sản Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định: 
“Đảng và nhân dần ta quyết tâm xây dựng 
đất nước Việt Nam theo con đường xã hội 
chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lênin va tư tưởng Hồ Chí M inh’2.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Ván kiện Đảng toàn 
tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.2, tr.94.

2. Đảng Cộng sản V iệt Nam: Văn kiện  Đảng 
toàn tập, Sđd, t.60, tr.178.
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Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 
của Đảng (tháng 01/2011), trong Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời k ỳ  quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 
2011), chúng ta một lần nữa khẳng định: 
“Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của 
nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của 
Đảng Cộng sẩn Việt Nam và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, phù hợp với xu thếphát triển của 
lịch sử’1.

Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và 
đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? 
Đó là điều mà chúng ta  luôn luôn trăn  
trỏ, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng 
bước hoàn thiện đường lốì, quan điểm và 
tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo

1. 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.70.
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đúng quy luật chung, vừa phù hợp với 
điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Trong những năm tiến hành công cuộc 
đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên 
cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam 
từng bước nhận thức ngày càng đúng đắn 
hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và 
thòi kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; 
từng bước khắc phục một số quan niệm 
đơn giản trước đây như: đồng nhất mục 
tiêu cuốĩ cùng của chủ nghĩa xã hội vổỉ 
nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt; nhấn 
mạnh một chiều quan hệ sản xuất, chế độ 
phân phối bình quân, không thấy đầy đủ 
yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất 
trong thòi kỳ quá độ, không thừa nhận sự 
tồn tại của các thành phần kinh tế; đồng 
nhất kinh tế  thị trường với chủ nghĩa tư 
bản; đồng nhất nhà nước pháp quyền với 
nhà nước tư sản...
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Cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số 
vấn đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, 
nhưng chúng ta  đã hình thành nhận thức 
tổng quát: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây 
dựng là một xã hội: dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, vắn minh; do nhân 
dân làm chủ; có nền kinh tế  phát triển 
cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại 
và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc; con người có cuộc sôhg ấm no, tự  
do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 
toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng 
Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng 
và giúp đõ nhau cùng phát triển; có Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu 
nghị và hợp tắc với các nước trên th ế  giới.
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Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng 
ta  phải: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh 
tế  tri thức; phát triển nền kinh tế  thị 
trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa; xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao 
đòi sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội; bảo đảm vững chắc 
quốc phòng và an ninh quốc gia, trậ t tự, 
an toàn xã hội; thực hiện đưòng lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa 
dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và 
phát triển, chủ động và tích cực hội nhập 
quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức 
mạnh thòi đại; xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng
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và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn diện.

Càng đi vào chỉ đạo thực tiễn, Đảng ta 
càng nhận thức được rằng, quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội là một sự nghiệp lau dài, vô 
cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải 
tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tấ t cả 
các lĩnh vực của đòi sống xã hội. Việt 
Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư 
bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất 
thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến 
tranh, hậu quả rấ t nặng nề; các thế  lực 
thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại 
cho nên lại càng khó khăn, phức tạp, 
nhất thiết phải trải qua một thời k ỳ  quá 
độ lâu dài với nhiều bước đi, nhiều hình 
thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen 
nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái 
mới. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
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là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột 
tư  bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư  
tậ t xấu, những thiết chế, thể  chế chính 
trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ 
nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những 
thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại 
đã đạt được trong thòi kỳ phát triển chủ 
nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa 
những thành tựu này phải có chọn lọc 
trên quan điểm khoa học, phát triển.

Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế  
thị trường định hưóng xã hội chủ nghĩa là 
một đột phá lý  luận rất cơ bản và sáng tạo 
của Đảng ta, là thành quả lý luận quan 
trọng qua 35 năm thực hiện đường lốĩ đổi 
mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và 
tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế 
giới. Theo nhận thức của chúng ta, kinh tế  
thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa là 
nền kinh tế  thị trường hiện đại, hội nhập
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quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo 
các quy luật của kinh tế  thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nưốc pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó 
là một kiểu kinh tế  thị trường mới trong 
lịch sử phát triển của kinh tế  thị trường; 
một kiểu tổ chức kinh tế  vừa tuân theo 
những quy luật của kinh tế  thị trưòng, 
vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi 
phôi bỏi các nguyên tắc và bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: 
Sở hữu, tổ  chức quản lý  và phân phối. 
Đây không phải là nền kinh tế  thị trường 
tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là 
nền kinh tế  thị trưòng xã hội chủ nghĩa 
đầy đủ (vì nước ta  còn đang trong thòi kỳ 
quá độ).
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Trong nền kinh tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức 
sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. 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. Trong đó, kinh tế  nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế  tập thể, 
kinh tế  hợp tác không ngừng được củng cố 
và phát triển; kinh tế  tư nhân là một động 
lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế  có 
vốn đầu tư nước ngoài được khuyên khích 
phát triển phù hợp với chiến lược, quy 
hoạch phát triển kinh tế  - xã hội. Quan hệ 
phân phôi bảo đảm công bằng và tạo động 
lực cho phát triển; thực hiện chế độ phân 
phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu 
quả kinh tế, đồng thòi theo mức đóng góp 
vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối
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thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc 
lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế  
bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chính sách và lực lượng vật chất 
để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát 
triển kinh tế  - xã hội.

Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính 
quan trọng của định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong kinh tế  thị trường ở Việt 
Nam là phải gắn kinh tế  với xã hội, thống 
nhất chính sách kinh tế  với chính sách xã 
hội, tăng trưởng kinh tế  đi đôi với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước, từng chính sách và 
trong suốt quá trình phát triển. Điều đó 
có nghĩa là: không chờ đến khi kinh tế  
đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 
càng không “hy sinh” tiến bộ và công 
bằng xã hội để chạy theo tăng trưỏng
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kinh tế  đơn thuần. Trái lại, mỗi chính 
sách kinh tế  đều phải hướng tới mục tiêu 
phát triển xã hội; mỗi chính sách xã hội 
phải nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát 
triển kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp 
pháp phải đi đôi với xóa đói, giảm nghèo 
bền vững, chăm sóc những người có công, 
những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây 
là một yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo 
đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta  coi văn hóa là nền tảng tinh 
thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động 
lực phất triển đất nước và bảo vệ TỔ quốc; 
xắc định phát triển văn hóa đồng bộ, hài 
hòa với tăng trưởng kinh tế  và tiến bộ, 
công bằng xã hội là một định hướng căn 
bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà chúng 
ta  xây dựng là nền văn hóa tiên tiến,
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đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa 
thống nhất trong đa dạng, dựa trên các 
giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưỏng Hồ Chí Minh giữ vai trò 
chủ đạo trong đòi sông tinh thần xã hội, 
k ế  thừa và phát huy những giá trị truyền 
thôhg tốt đẹp của tất cả cấc dân tộc trong 
nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa 
văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng 
một xã hội văn minh, lành mạnh, vì lợi ích 
chân chính và phẩm giá con người, với 
trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống 
và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng ta xác 
định: Con người giữ vị trí trung tâm trong 
chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, 
xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa 
là động lực của công cuộc đổi mới; phất 
triển giáo dục - đào tạo và khoa học và 
công nghệ là quốc sách hàng đẩu; bảo vệ 
môi trường là một trong những vấn đề
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sống còn, là tiêu chí để phát triển bền 
vững; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến 
bộ làm tế  bào lành mạnh, vững chắc của 
xã hội, thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí 
của tiến bộ, văn minh.

Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội 
hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, 
dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn 
xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của 
con người, khác hẳn về chất so với cắc xã 
hội cạnh tranh dể chiếm đoạt lợi ích riêng 
giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần 
và có điều kiện để xây dựng sự đồng 
thuận xã hội thay vì đốĩ lập, đốĩ kháng xã 
hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ 
nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân là mốì quan hệ giữa các chủ 
thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi 
đưòng lôi của Đảng, chính sách, pháp 
luật và hoạt động của Nhà nước đều vì
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lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của 
nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Mô 
hình chính trị và cơ chế vận hành tổng 
quát là Đảng lãnh dạo, Nhà nước quản lý  
và nhân dan làm chủ. Dân chủ là bản 
chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền 
lực thực sự thuộc về nhân dân là một 
nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách 
mạng Việt Nam. Chúng ta  chủ trương 
không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng 
Nhà nưốc pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa công 
nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng 
sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại 
diện cho quyền làm chủ của nhân dân, 
đồng thòi là người tổ chức thực hiện
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đường lối của Đảng; có cơ chế để nhân 
dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp và 
dân chủ đại diện trên các lĩnh vực của đòi 
sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. 
Chúng ta  nhận thức rằng, nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa vê' bản chất khác 
với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: 
pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ 
cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp 
quyền dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là 
công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi 
ích của đại đa sô" nhân dân. Thông qua 
thực thi pháp luật, Nhà nước bảo đảm các 
điều kiện để nhân dân là chủ thể của 
quyền lực chính trị, thực hiện chuyên 
chính với mọi hành động xâm hại lợi ích 
của Tổ quốc và nhân dân. Đồng thòi, chúng 
ta  xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc

40



là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa 
quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của 
sự nghiệp cách mạng ỏ Việt Nam; không 
ngừng thúc đẩy sự bình đẳng và đoàn kết 
giữa các dân tộc, tôn giáo.

Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản là nhân tố  quyết định 
thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo 
đảm cho đất nước phát triển theo đúng 
định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta  đặc 
biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chối, 
có ý  nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam 
là đội tiên phong của giai cấp công nhân 
Việt Nam; Đảng ra đòi, tồn tại và phát 
triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc. Khi 
Đảng cầm quyền, lãnh đạo cả dân tộc, 
được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong
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lãnh đạo của mình và do đó Đảng là đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng 
thời là đội tiên phong của nhân dân lao 
động và của cả dân tộc Việt Nam. Nói 
như vậy không có nghĩa là hạ thấp bản 
chất giai cấp của Đảng, mà là thể hiện 
sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng 
một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, vì giai 
cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống 
nhất với lợi ích của nhân dân lao động và 
toàn dân tộc. Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng tư tưỏng và kim chỉ nam 
cho hành động cách mạng, lấy tập trung 
dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. 
Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến 
lược, các định hướng về chính sách và 
chủ trương lớn; bằng công tác tuyên 
truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, 
kiểm tra, giám sát và bằng hành động
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gương mẫu của đảng viên; thống nhất 
lãnh đạo công tác cán bộ. Ý thức được 
nguy cơ đốì với đảng cầm quyền là tham 
nhũng, quan liêu, thoái hóa..., nhất là 
trong điều kiện kinh tế  thị trường, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải 
thường xuyên tự đổi mối, tự chỉnh đốn, 
đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ 
nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan 
liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ 
Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Công cuộc đổi mói, trong đó có việc 
phát triển nền kinh tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự đem 
lại những thay đổi to lớn, rấ t tốt đẹp cho 
đất nước trong 35 năm qua.

Trước đổi mới (1986), Việt Nam vốn là 
một nước nghèo lại bị chiến tranh tàn phá 
rất nặng nề, để lại những hậu quả hết sức 
to lớn cả về người, về của và môi trường
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sinh thái. Tôi chỉ nêu thí dụ, cho đến nay 
vẫn có hàng triệu ngưòi chịu các bệnh hiểm 
nghèo và hàng trăm nghìn trẻ em bị dị tật 
bẩm sinh bỏi tác động của chất độc da 
cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong 
thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Theo các 
chuyên gia, phải mất đến hơn 100 năm nữa 
Việt Nam mới có thể dọn sạch hết bom mìn 
còn sót lại sau chiến tranh. Sau chiến 
tranh, Mỹ và phương Tây đã áp đặt cấm 
vận kinh tế  với Việt Nam trong suốt gần 20 
năm. Tình hình khu vực và quốc tế  cũng 
diễn biến phức tạp, gây nhiều bất lợi cho 
chứng ta. Lương thực, hàng hóa nhu yếu 
phẩm hết sức thiếu thốn, đời sống nhân 
dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân số 
sốíng dưới mức nghèo khổ.

Nhò thực hiện đưòng lôT đổi mới, nền 
kinh tế  bắt đầu phát triển và phát triển 
liên tục với tốc độ tương đốĩ cao trong suốt
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35 năm qua với mức tăng trưởng trung 
bình khoảng 7% mỗi năm. Quy mô GDP 
không ngừng được mở rộng, năm 2020 đạt 
342,7 tỉ đôla Mỹ (USD), trở thành nền 
kinh tế  lớn thứ tư trong ASEAN. Thu 
nhập bình quân đầu ngưòi tăng khoảng 17 
lần, lên mức 3.512 USD; Việt Nam đã ra 
khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ 
năm 2008. Từ một nước bị thiếu lương 
thực triền miên, đến nay, Việt Nam không 
những đã bảo đảm được an ninh lương thực 
mà còn trỏ thành một nước xuất khẩu gạo 
và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế 
giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỷ 
trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng 
và hiện nay chiếm khoảng 85% GDP. 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 
mạnh, năm 2020 đạt trên 540 tỉ USD, 
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 
280 tỉ USD. Dự trữ ngoại hối tăng mạnh,
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đạt 100 tỉ USD vào năm 2020. Đầu tư 
nưốc ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt gần 
395 tỉ USD vào cuối năm 2020. v ề  cơ cấu 
nền kinh tế  xét trên phương diện quan hệ 
sỏ hữu, tổng sản phẩm quốc nội của Việt 
Nam hiện nay gồm khoảng 27% từ kinh tế  
nhà nước, 4% từ kinh tế  tập thể, 30% từ 
kinh tế  hộ, 10% từ kinh tế  tư nhân trong 
nưốc và 20% từ khu vực có vốn đầu tư 
nưốc ngoài.

Hiện nay, dân số của Việt Nam là hơn 97 
triệu ngưòi, gồm 54 dân tộc, trong đó hơn 
60% số dân sống ỏ nông thôn. Phát triển 
kinh tế  đã giúp đất nước thoát khỏi tình 
trạng khủng hoảng kinh tế  - xã hội 
những năm 1980 và cải thiện đáng kể đòi 
sống của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trung 
bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 
58% năm 1993 xuống còn 5,8% năm 2016 
theo chuẩn nghèo của Chính phủ và dưới 3%

46



năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều 
(tiêu chí cao hơn trước). Đến nay, hơn 
60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; hầu 
hết các xã nông thôn đều có đưòng ôtô 
đến trung tâm, có điện lưới quốic gia, 
trường tiểu học và trung học cơ sở, trạm y 
tế  và điện thoại. Trong khi chưa có điều 
kiện để bảo đảm giáo dục miễn phí cho 
mọi ngưòi ở tấ t cả các cấp, Việt Nam tập 
trung hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập 
giáo dục tiểu học vào năm 2000 và phổ 
cập giáo dục trung học cơ sỏ năm 2010; số 
sinh viên đại học, cao đẳng tăng gần 17 
lần trong 35 năm qua. Hiện nay, Việt 
Nam có 95% người lốn biết đọc, biết viết. 
Trong khi chưa thực hiện được việc bảo 
đảm cung cấp dịch vụ y tế  miễn phí cho 
toàn dân, Việt Nam tập trung vào việc 
tăng cường y tế  phòng ngừa, phòng, 
chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối tượng có
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hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch bệnh 
vốn phổ biến trước đây đã được khống chế 
thành công. Ngưòi nghèo, trẻ em dưới 6 
tuổi và ngưòi cao tuổi được cấp bảo hiểm 
y tế  miễn phí. Tỷ lệ suy dinh dưõng ở trẻ 
em và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm gần 
ba lần. Tuổi thọ trung bình của dân cư 
tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 73,7 tuổi 
năm 2020. Cũng nhò kinh tế  có bước phát 
triển nên chúng ta  đã có điều kiện để 
chăm sóc tốt hơn những ngưòi có công, 
phụng dưõng Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
chăm lo cho phần mộ của các liệt sĩ đã hy 
sinh cho Tổ quốc. Đời sống văn hóa cũng 
được cải thiện đáng kể; sinh hoạt văn hóa 
phát triển phong phú, đa dạng. Hiện nay, 
Việt Nam có khoảng 70% dân sô" sử dụng 
internet, là một trong những nước có tốc 
độ phát triển công nghệ tin học cao nhất 
thế  giới. Liên hợp quốc đã công nhận
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Việt Nam là một trong những nưổc đi đầu 
trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu 
Thiên niên kỷ. Năm 2019, chỉ số phát 
triển con ngưòi (HDI) của Việt Nam đạt 
mức 0,704, thuộc nhóm nước có HDI cao 
của thế  giới, nhất là so với các nước có 
cùng trình độ phát triển.

Như vậy, có thể nói, việc thực hiện 
đường lốì đổi mối đã đem lại những chuyển 
biến rõ rệt, hết sức sâu sắc và tích cực ở 
Việt Nam: Rinh tế  phát triển, lực lượng 
sản xuất được tăng cưòng; nghèo đói giảm 
nhanh, liên tục; đòi sống nhân dân được cải 
thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; 
chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an 
ninh được bảo đảm; đốĩ ngoại và hội nhập 
quốc tế  ngày càng được mỏ rộng; thế và lực 
của quốc gia được tăng cường; niềm tin của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được
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củng cô". Tổng kết 20 năm đổi mới, Đại hội 
Đảng lần thứ X (năm 2006) đã nhận định, 
sự nghiệp đổi mới đã giành được “những 
thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử’. Trên 
thực tế, xét trên nhiều phương diện, ngưòi 
dân Việt Nam ngày nay đang có các điều 
kiện sống tốt hơn so với bất cứ thòi kỳ nào 
trước đây. Đó là một trong những lý do giải 
thích vì sao sự nghiệp đổi mới do Đảng 
Cộng sản Việt Nam khồi xướng và lãnh đạo 
được toàn dân Việt Nam đồng tình, hưỏng 
ứng và tích cực phấn đấu thực hiện. 
Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam 
đã chứng minh rằng, phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa không những có 
hiệu quả tích cực về kinh tế  mà còn giải 
quyết dược các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều 
so vói các nước tư  bản chủ nghĩa có cùng 
mức phát triển kinh tế. Những kết quả,
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thành tích đặc biệt đạt được của Việt 
Nam trong bốì cảnh đại dịch Covid-19 và 
suy thoái kinh tế  toàn cầu bắt đầu từ đầu 
năm 2020 được nhân dân và bạn bè quốc 
tế  ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện tính 
ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Mới đây, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa 
lại khẳng định và nhấn mạnh: “Qua 35 
năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm  
thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời k ỳ  quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
lý luận về đưòng lốì đổi mới, về chủ nghĩa 
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ỏ nước ta  ngày càng được hoàn thiện 
và từng bước được hiện thực hóa. Chúng 
ta  đã đạt được những thành tựu to lớn, có 
ý  nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn 
diện hơn so với những năm trước đổi mới.
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Với tấ t cả sự khiêm tốn, chúng ta  vẫn có 
thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có 
được cơ đồ, tiềm lực, vị th ế  và uy tín quốc 
tế  như ngày nay. Những thành tựu đó là 
sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết 
quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu 
bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp 
tục khẳng định con đưòng đi lên chủ 
nghĩa xã hội của chúng ta  là đúng đắn, 
phù hợp với quy luật khách quan, với 
thực tiễn Việt Nam và xu thế  phát triển 
của thòi đại; đưòng lối đổi mới của Đảng 
ta  là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của 
Đảng là nhân tố  hàng đầu quyết định mọi 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là 
ngọn cò tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc 
ta  vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện,
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đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để 
Đảng ta  hoàn thiện đường lối xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mối”1.

Bên cạnh những thành tựu, mặt tích 
cực là cơ bản, chúng ta cũng còn không ít 
khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt 
với những thách thức mới trong quá trình 
phát triển đất nước.

Về kinh tế, chất lượng tăng trưởng, sức 
cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững; kết 
cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; hiệu quả và 
năng lực của nhiều doanh nghiệp, trong 
đó có doanh nghiệp nhà nước còn hạn 
chế; môi trưòng bị ô nhiễm tại nhiều nơi; 
công tác quản lý, điều tiết thị trường còn 
nhiều bất cập. Trong khi đó, sự cạnh tranh

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.25-26.
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đang diễn ra  ngày càng quyết liệt trong 
quá trình  toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tê.

Về xã hội, khoảng cách giàu nghèo 
gia tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc 
y tế  và nhiều dịch vụ công ích khác còn 
không ít hạn chế; văn hóa, đạo đức xã 
hội có mặt xuống cấp; tội phạm và các 
tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Đặc 
biệt, tình trạng tham  nhũng, lãng phí, 
suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo 
đức, lối sông vẫn diễn ra  trong một bộ 
phận cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, 
các thế  lực xấu, thù  địch lại luôn tìm 
mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, 
gây mất ổn định, thực hiện âm mưu 
“diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta  nhận thức rằng, hiện nay 
Việt Nam đang trong quá trình xây dựng,
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quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong thòi 
kỳ quá độ, các nhân tố xã hội chủ nghĩa 
được hình thành, xác lập và phát triển 
đan xen, cạnh tranh với các nhân tố  phi 
xã hội chủ nghĩa, gồm cả các nhân tô" tư 
bản chủ nghĩa trên một sô" lĩnh vực. Sự 
đan xen, cạnh tranh này càng phức tạp 
và quyết liệt trong điều kiện cơ chế thị 
trưòng và mở cửa, hội nhập quốc tế. Bên 
cạnh các mặt thành tựu, tích cực, sẽ luôn 
có những mặt tiêu cực, thách thức cần 
được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý 
một cách kịp thòi, hiệu quả. Đó là cuộc 
đấu tranh rấ t gay go, gian khổ, đòi hỏi 
phải có tầm nhìn mối, bản lĩnh mối và 
sức sáng tạo mới. Đi lên theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa là một quá trình không 
ngừng củng cô", tăng cưòng, phát huy các 
nhân tố  xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó 
ngày càng chi phối, áp đảo và chiến thắng.
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Thành công hay thất bại là phụ thuộc 
trước hết vào sự đúng đắn của đưòng lối, 
bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng.

Hiện nay, chúng ta  đang tiếp tục đẩy 
mạnh đổi mói mô hình tăng trưởng, cơ 
cấu lại nền kỉnh tế  theo hướng chú trọng 
hơn chất lượng và tăng tính bền vững với 
các khâu đột phá là: Hoàn thiện đồng bộ 
thể chế phát triển, trước hết là thể chế 
phát triển nền kinh tế  thị trưòng định 
hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn 
nhân lực, trước hết là nguồn nhân lực 
chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế  và xã hội1. 
Về xã hội, chúng ta  tiếp tục đẩy mạnh

1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, 
tr.337-338.
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công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao 
chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ 
công ích khác, nâng cao hơn nữa đòi sống 
văn hóa cho nhân dân. Toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân đang ra sức học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn chặn và 
đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưỏng 
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán 
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện 
tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây 
dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng 
và bộ máy nhà nước ngày càng trong 
sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách 
mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng.

Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một 
kiểu xã hội mối về chất, hoàn toàn không
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hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự 
nghiệp sảng tạo v ĩ đại, đầy thử thách, khó 
khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, 
hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Vì 
vậy, bên cạnh việc xác định chủ trương, 
đưòng lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo 
của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò 
sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực 
của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận, ủng 
hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường 
lốì của Đảng vì thấy đưòng lối đó đáp ứng 
đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức 
mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của 
thắng lợi, của phát triển.

Mặt khác, Đảng lãnh đạo và cầm quyền, 
trong khi xác định phương hướng chính 
trị và đề ra quyết sách, không thể chỉ 
xuất phát từ  thực tiễn của đất nước và 
dân tộc mình, mà còn phải nghiên cứu, 
tham khảo kinh nghiệm từ thực tiễn của
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thế  giới và thòi đại. Trong thế giới toàn 
cầu hóa như hiện nay, sự phát triển của 
mỗi quốc gia - dân tộc không thể biệt lập, 
đứng bên ngoài những tác động của thế 
giói và thời đại, của thời cuộc và cục diện 
của nó. Chính vì vậy, chúng ta  phải chủ 
động và tích cực hội nhập quốic tế, thực 
hiện đưòng lối đốì ngoại độc lập, tự chủ, 
hòa bình, hợp tác và phát triển, đa 
phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ 
quốc tế  trên cơ sỏ tôn trọng độc lập chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình 
đẳng, cùng có lợi.

Và điều hết sức quan trọng là phải luôn 
luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng 
tư  tưởng lý  luận của chủ nghĩa Mác - 
Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng 
của giai cấp công nhan va quần chúng lao 
động. Tính khoa học và cách mạng triệt để
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của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưỏng 
Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã 
và đang được những ngưòi cách mạng theo 
đuổi và thực hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát 
triển và có sức sống trong thực tiễn cách 
mạng cũng như trong thực tiễn phát triển 
của khoa học. Chúng ta cần tiếp thu, bổ 
sung một cách có chọn lọc trên tinh thần 
phê phán và sáng tạo những thành tựu mới 
nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, 
học thuyết của chúng ta luồn luồn tươi mới, 
luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, 
mang hơi thở của thòi đại, không rơi vào xơ 
cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.
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RA SỨC HỌC TẬP, NỖ Lực 
PHẤN ĐẤU VÀ RÈN LUYỆN, 

LÀM THEO T ư  TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH*

Trong không khí toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân ta  đang ra sức th i đua 
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 131 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vĩ đại, 110 năm Ngày Bác ra  đi tìm

* Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm 
thực hiện Chỉ thị số 05-CTVTW của Bộ Chính trị “Về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12/6/2021.
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đưòng cứu nước, 80 năm Ngày Bác về 
nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam. Trong niềm vui mừng, tin tưỏng, 
tự hào của nhân dân cả nưốc về thành 
công rấ t tốt đẹp của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, hôm nay chúng 
ta  long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ 
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Đây là việc làm rất 
cần thiết và có ý nghĩa. Thay mặt Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt 
liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tập thể, 
cá nhân tiên tiến, điển hình, các vị đại biểu
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tham  dự Hội nghị lòi chào thân  ái, 
lòi thăm  hỏi chân tình và lòi chúc tốt 
đẹp nhất.

Chúng ta  đều đã biết, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kính yêu là Vị lãnh tụ  thiên tài của 
Đảng và dân tộc, Người thầy vĩ đại của 
cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải 
phóng dân tộc, Ngưòi chiến sĩ Cộng sản 
quốc tế  mẫu mực, Danh nhân văn hóa thế 
giới. Ngưòi đã đi xa, nhưng di sản Người 
để lại cho Đảng ta, nhân dân ta  là vô 
cùng đồ sộ và quý giá: Đó là thời đại Hồ 
Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
một tấm gương sáng ngòi để chúng ta  học 
tập và noi theo. Ngưòi là biểu tượng cao 
đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng; kết tinh giá 
trị đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri
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của dân tộc và thòi đại. Trọn vẹn cuộc 
đòi, Ngưòi đã hiến dâng cho Tổ quốc, 
đồng bào, cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng xã hội và giải phóng con ngưòi. 
Một cuộc đòi đầy gian khổ hy sinh, nhưng 
vô cùng oanh liệt, cao thượng; vô cùng 
phong phú, trong sáng và đẹp đẽ. Một vĩ 
nhân đã đi vào lịch sử và trở thành 
huyền thoại ngay từ khi Ngưòi còn sống. 
Cuộc đòi và sự nghiệp của Ngưòi đã trở 
thành biểu tượng cách mạng, khơi dậy 
khát vọng và niềm tin cho nhân dân Việt 
Nam và nhân dân tiến bộ thế  giói trong 
cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa 
bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. “Dân tộc 
ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta  đã 
sinh ra Hồ Chủ tịch, ngưòi anh hùng dân 
tộc vĩ đại, và chính Ngưòi đã làm rạng rõ
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dân tộc ta, nhân dân ta  và non sông đất 
nước ta”1.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô 
giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng 
sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi 
lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức và 
phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức 
quan trọng, thưòng xuyên, không thể 
thiếu đối vối toàn Đảng, toàn dân ta, trước 
hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà 
nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, 
rèn luyện, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhân dân.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia,
Hà Nội, 2011, t.15, tr.627.
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Vậy chúng ta  hiểu Tư tưởng Hồ Chí 
Minh là gì? Đạo đức Hồ Chí Minh là gì? 
và Phong cách Hồ Chí Minh là gì?

Nói một cách vắn tắt:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ 

thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng 
chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về cách mạng và con đường đi lên 
của cách mạng Việt Nam trong thòi đại 
ngày nay. Đó 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 hóa của nhân loại. Người nhiều 
lần khẳng định: “Nước Việt Nam là một, 
dân tộc Việt Nam là một”1, “sông có thể 
cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t . l l ,  tr.264.
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không bao giò thay đổi”1. “Thà hy sinh tấ t 
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ”2; “Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do”3; “Dù phải 
đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải 
kiên quyết giành cho được độc lập”4. “Tôi 
chỉ có một sự 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”5, nước ta  có vị trí xứng 
đáng trên trường quốc tế. “Nước độc lập 
mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì 
độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”6.

1, 2, 5, 6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4,
tr.280, 534, 187, 64.

3. Hồ Chl Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.130.
4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những chặng

dường lịch sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2018, tr.224.
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Vì vậy, độc lập phải gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc phải gắn 
liền với giải phóng giai cấp, giải phóng xã 
hội, giải phóng con ngưòi, tức là phải tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Non 
sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay 
không, dân tộc Việt Nam có sánh vai vói 
các cưòng quốc năm châu được hay 
không, điều quan trọng là phải phát huy 
được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân 
tộc, tập hợp được mọi lực lượng, dân tộc, 
tôn giáo, mọi người dân Việt Nam yêu 
nước: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; 
Thành công, thành công, đại thành 
công!”1. “Muốn cứu nước và giải phóng 
dân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sẩn”2. “Bây giò

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.119.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.30.
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học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn 
nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa 
Lênirí’1. Cách mạng là sự nghiệp của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự 
lãnh đạo đúng đắn của một đảng cách 
mạng chân chính. Đảng có mạnh thì dân 
tộc mới mạnh, vì Đảng là đội tiên phong, là 
người lãnh đạo của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

- Đạo đức Hồ Chí Minh: Là đạo đức 
cách mạng, là những phẩm chất cao quý 
của một ngưòi cách mạng. Đó là: cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. cần: Là 
cần cù, chăm chỉ, tận tụy, hết lòng hết 
sức vì công việc chung, vì nước, vì 
dân. Kiệm: Là tiết kiệm, không xa hoa, 
lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.289.
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Là thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, 
trong sạch, trong sáng. Chính: Là chính 
trực, ngay thẳng, khẳng khái, không quỵ 
lụy, cúi luồn, giữ sĩ khí của một ngưòi 
quân tử, chính khách. Chí công vô tư  Là 
làm việc vì sự nghiệp chung, đặt lợi ích 
công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, 
vụ lợi, không vì lợi ích riêng. Kiên quyết 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
“quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vì “chủ 
nghĩa cá nhân là giặc nội xâm”, “là kẻ 
thù hung ác”; “nó rấ t gian giảo, xảo 
quyệt, nó kéo ngưòi ta  xuống dốc không 
phanh”... Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 
biệt quan tâm  đến việc giáo dục, rèn 
luyện đạo đức cách mạng. Người thường 
nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có 
nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây 
phải có gốíc, không có gốc thì cây héo. 
Người cách mạng phải có đạo đức,
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không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân”1.

- Phong cách Hồ Chí Minh: Là lối
sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu
thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân,
làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân;
là đầy tớ của dân chứ không phải “làm
quan nhân dân”, không được lên mặt
“làm quan cách mạng”. Mỗi cán bộ, đảng
viên phải tự giác học tập, ra sức tu
dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng
cao trình độ nhận thức, trở thành những
con người có văn hóa, có liêm sỉ, “trung
với nưóc, hiếu với dân, nhiệm vụ nào
cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng
vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”2.

*

*  *

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.292.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.619.
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Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc 
biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn 
luyện cán bộ, đảng viên. Ngưòi thưòng 
nói: “Đảng ta  là một đảng cầm quyền. 
Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 
thấm nhuần đạo đúc cách mạng, thật sự 
cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải 
giữ gìn Đảng ta  thật trong sạch, phải 
xứng đáng là ngưòi lãnh đạo, là ngưòi 
đầy tớ thật trung thành của nhân dân”1. 
Cần hiểu rõ, “Muôn việc thành công hoặc 
thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”2, 
“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”3. Do 
vậy, phải đặc biệt chú trọng công tác giáo 
dục, rèn luyện, bồi dưõng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, xây dựng được nhiều tấm 
gương người tốt, việc tốt. Ngưòi căn dặn:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.611-612.
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.280, 309.
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““Người tốt việc tốt” như hoa nỏ mùa 
Xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng”1. “Lấy gương người 
tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn 
nhau là một trong những cách tốt nhất 
để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức 
cách mạng, xây dựng con ngưòi mới, cuộc 
sống mới .

Trong thòi gian qua, việc đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta 
chỉ đạo từ rấ t sớm, bằng nhiều chỉ thị, 
nghị quyết, qua nhiều thòi kỳ. Gần đây 
nhất là Chỉ thị sô" 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.542, 672.
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“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
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”, đã đạt được nhiều kết quả 
rấ t quan trọng, khá toàn diện, với nhiều 
cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức 
lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn 
xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh 
giá cao, nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo việc học tập và làm theo tư tưỏng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 
thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, 
chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo 
đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có 
chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ, 
đảng viên, ngưòi đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị, nhất là các đồng chí ủ y  viên Bộ 
Chính trị, ủ y  viên Ban Bí thư, ủ y  viên
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Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện 
nêu gương bằng những việc làm, hành 
động cụ thể, với phương châm “trên trước, 
dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học 
tập đi đôi với làm theo”. Công tác tuyên 
truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có 
sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận 
thức và hành động của cán bộ, đảng viên, 
nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh từng bước trỏ 
thành nền tảng tinh thần của xã hội. 
Công tác kiểm tra, giám sát được chú 
trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng 
ngừa các sai phạm.

Những kết quả tích cực trên đây đã góp 
phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả 
tình trạng suy thoái về tư tưỏng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo,
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quản lý và ngưòi đứng đầu các tổ chức, cơ 
quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất 
đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và 
động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 
phần tạo ra những đột phá trong việc phát 
triển kinh tế  - xã hội, xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Nhiều vấn đề khó, phức tạp 
trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn 
với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập 
trong nhiều nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ 
Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả 
rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm 
theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương 
tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực 
sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy 
tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý 
thức dân tộc và mong muốn cống hiến, 
phụng sự đất nưốc trong mọi tầng lớp
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xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta  kiên 
định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng 
lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội. Thay mặt Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt hoan 
nghênh và biểu dương các tập thể, cá 
nhân tiên tiến, điển hình trong việc học 
tập và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến đó là “những bông hoa 
đẹp”, đang từng ngày vun góp, tạo ra 
“rừng hoa đẹp” cho đất nước. Đảng và Nhà 
nước trân trọng ghi nhận và mong các 
đồng chí tiếp tục phát huy những thành 
tựu đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, 
nhân rộng để mọi người noi theo, cùng 
tiến bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu 
trên, việc thực hiện Chỉ thị sô" 05-CT/TW 
vẫn còn không ít hạn chế, cần được khắc 
phục. Đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
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tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa 
quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, 
chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của 
ngưòi đứng đầu. Việc cam kết tu  dưõng, 
rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm 
nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng 
viên hiệu quả chưa cao. Việc xác định 
khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch có lúc còn bị động. Việc phát 
hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân 
điển hình trong học tập và làm theo Bác 
chưa kịp thòi, chưa đầy đủ; việc tuyên 
truyền, quảng bá, cổ vũ những gương 
người tốt, việc tốt nhiều lúc còn thiếu sức 
thuyết phục. Công tác đấu tranh với các 
biểu hiện suy thoái về tư tưỏng chính trị, 
đạo đức, lôi sống chưa mạnh mẽ; việc tự 
phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn 
làm qua loa, chiếu lệ, hình thức; tình trạng
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thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi 
cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, 
ngại va chạm còn diễn ra ỏ nhiều nơi. 
Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường 
xuyên, thiếu quyết liệt; phạm vi, đối 
tượng còn hẹp; hiệu quả cảnh báo, phòng 
ngừa vi phạm chưa cao...

Thưa các đồng chí,

Sau 35 năm đổi mới, từ một nưốc nghèo, 
cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng 
kinh tế  - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, Việt 
Nam đã vươn lên đạt nhiều thành tựu to 
lổn, có ý nghĩa lịch sử, “đất nước ta chưa 
bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị th ế  và uy 
tứi quốc tế  như ngày naỷ’1. Tuy vậy, trong 
bối cảnh tình hình thế giới và trong nước

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.104.
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có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, 
khó dự báo; thuận lợi, thòi cơ đan xen với 
khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề 
mới, phức tạp, cấp bách hơn đốĩ với công 
cuộc xây dựng, đổi mói và phát triển đất 
nước. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
nhân dân ta  vẫn đứng trước nhiều khó 
khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng 
ta  đã cảnh báo vẫn tồn tại, có mặt còn gay 
gắt hơn. Các thế lực thù địch tìm mọi cách 
tăng cưòng chống phá sự nghiệp cách 
mạng của Đảng ta, dân tộc ta, phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng 
với nhân dân, hòng lật đổ Đảng ta, chế độ 
ta. Tình hình này tác động mạnh, nhiều 
chiều đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và 
nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưỏng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh

80



phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng 
trong giai đoạn mối.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã 
chỉ rõ: “Trong những năm tới phải đặc 
biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”1. 
“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 biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, 
đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.180.
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lối sông, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ”1.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ 
quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã 
đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy 
mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư 
tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có 
hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được 
chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 
18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”. Chú trọng quán triệt, tập trung làm 
tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu 
gương của cán bộ, đảng viên.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, tr.236.

82



Học tập Bấc. Là học tư tưởng, thế giới 
quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo 
đức cách mạng và phong cách của ngưòi 
chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc 
học tập Bác trở thành lốĩ sống, nếp nghĩ, 
cách làm của từng cán bộ, đảng viên và 
người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực 
sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở 
thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội 
nguồn sức mạnh to lớn, để toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt 
qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 
Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự 
thấm nhuần tư tưỏng của Bác, thống nhất 
giữa tư tưỏng và hành động, giữa lòi nói và 
việc làm. Ai cũng tìm thấy ở đó những 
chuẩn mực đạo đức cần học tập, tu dưỡng, 
rèn luyện, trỏ thành nhu cầu, lẽ sông tự 
nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện
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chính bản thân mình: Bản lĩnh, kiên định, 
tuyệt đốĩ trung thành với mục tiêu, lý tưởng 
cách mạng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, 
gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết 
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 
Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự 
lực, tự cưòng dân tộc, khát vọng phát triển 
đất nưổc phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất 
nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày 
càng cưòng thịnh, trưòng tồn.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được 
tôi luyện và trưởng thành, Đảng ta  sẽ 
ngày càng tăng cưòng được sức mạnh, sức 
chiến đấu và sự trong sáng, xứng đáng 
với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng 
và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân, 
“xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đày tớ thật trung thành của nhân dân”1.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622.
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Làm theo Bác: Là thúc đẩy, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang 
“làm theo”, hiện thực hóa bằng những 
chương trình hành động cụ thể, việc làm 
cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn 
vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
gắn với đề cao chức trách, đạo đức công 
vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; giải quyết 
hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề 
trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn, trên 
nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí 
Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin 
trong mọi hành động.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác về công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và 
cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng 
lực cầm quyền và sức chiến đấu của 
Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền
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xã hội chủ nghĩa thật sự “của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân”.

Nêu gương: Là thực hiện đồng thòi, 
gắn kết việc học tập với làm theo Bác và 
nêu gương. Phát huy hiệu quả mối quan 
hệ giữa ba nhiệm vụ này, trong đó đề cao 
vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương 
mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là 
các đồng chí Úy viên Bộ Chính trị, ú y  
viên Ban Bí thư, ủ y  viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc 
thực hiện trách nhiệm nêu gương; ngưòi 
có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn 
càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn 
luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong 
cách, tác phong, lề lối công tác để quần 
chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện
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được tư tưởng vững vàng, quan điểm 
đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm, hết lòng vì nưóc, vì dân; có 
phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, 
sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân 
đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy 
trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: 
“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn 
một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét 
sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên 
trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy 
lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông của 
cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa 
việc học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t .l, tr.284.
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thưòng xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần 
trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng 
văn hóa đảng, để Đảng ta  thật sự “là đạo 
đức, là văn minh”.

Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ 
nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây’ và 
“chông”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến 
lược; “chông” là quan trọng, cấp bách. Đề 
cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn 
luyện suốt đòi”, thường xuyên “tự soi”, “tự 
sửa”. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưỏng chính trị, đạo 
đức, lôi sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, 
kiên quyết đấu tranh phòng, chông tham 
nhũng, tiêu cực với tinh thần không có 
vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác 
động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không 
trong sáng nào. Tăng cưòng công tác kiểm 
tra, giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh,
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răn đe đốì với những tư tưỏng, biểu hiện 
tiêu cực; đồng thòi khuyến khích, cổ vũ cán 
bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích 
chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho 
Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thưa các đồng chí,

Nhân dân ta thưòng có câu: “Đảng viên 
đi trước, làng nước theo sau”. Trải qua các 
giai đoạn lịch sử cách mạng của dân tộc, 
nhân dân ta luôn tin tưỏng rằng: “Đảng ta 
lãnh đạo rất sáng suốt đã đưa dân tộc ta 
tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác”1. “Đảng ta đã đào tạo một 
thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như 
trai, rất hăng hái, dũng cảm trong mọi 
công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”2.

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.546.
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Tôi mong rằng, sau Hội nghị này, việc 
học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được 
đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, 
ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực 
góp phần vào việc thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 
công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất 
nước, phấn đấu đưa nước ta  đến giữa thế 
kỷ XXI, vào dịp 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 nước phát triển, có 
thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam 
sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, 
thành công.
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