TR

NGăĐ IăH CăPH MăVĔNăĐ NG
KHOAăLụăLU NăCHệNHăTR

BĨIăGI NGăMỌN

Đ

NGăL IăCÁCHăM NGăC A

Đ NGăC NGăS NăVI TăNAM

Giảng viên biên soạn: Ph măQuangăHi p
LơmăThanhăL c
Nguy năTh ăKimăAnh

L uăhƠnhăn iăb ă- Nĕmă2014
1

Ch ngă1
Đ IăT
NG,ăNHI MăV ăVĨăPH
NGăPHÁPăNGHIểNăC UăMỌNă
Đ
NGăL IăCÁCHăM NGăC AăĐ NGăC NGăS NăVI TăNAM
1.1.ăĐ iăt ngăvƠănhi măv ănghiênăc u
1.1.1.ăĐ iăt ngănghiênăc u
1.1.1.1. Khái niệm “Đ ng lối cách m ng c a Đ ng Cộng s n Việt Nam”
- Đ ng Cộng s n Việt Nam là đội tiên phong c a giai cấp công nhân, đồng
th i là đội tiên phong c a nhân dân lao động và c a dân tộc Việt Nam; đ i biểu
trung thành lợi ích c a giai cấp công nhân, nhân dân lao động và c a dân tộc. Đ ng
Cộng s n Việt Nam lấy ch nghĩa Mác-Lênin và t t ng Hồ Chí Minh làm nền
t ng t t ng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân ch làm nguyên tắc tổ
chức cơ b n.
- Đ ng lối cách m ng c a Đ ng Cộng s n Việt Nam là hệ thống quan điểm,
ch tr ơng, chính sách về m c tiêu, ph ơng h ớng, nhiệm v và gi i pháp c a cách
m ng Việt Nam. Đ ng lối cách m ng c a Đ ng đ ợc thể hiện qua c ơng lĩnh,
nghị quyết, c a Đ ng.
1.1.1.2. Đối t ợng nghiên cứu môn học
Đối t ợng nghiên cứu cơ b n c a môn học là hệ thống quan điểm, ch tr ơng,
chính sách c a Đ ng trong tiến trình cách m ng Việt Nam - từ cách m ng dân tộc
dân ch nhân dân đến cách m ng xư hội ch nghĩa.
1.1.2.ăNhi măv ănghiênăc u
- Làm rõ sự ra đ i tất yếu c a Đ ng Cộng s n Việt Nam - ch thể ho ch định
đ ng lối cách m ng Việt Nam.
- Làm rõ quá trình hình thành, bổ sung và phát triển đ ng lối cách m ng c a
Đ ng, đặt biệt trong th i kỳ đổi mới.
- Làm rõ kết qu thực hiện đ ng lối cách m ng c a Đ ng trên một số lĩnh
vực, đặc biệt trong th i kỳ đổi mới.
1.2.ăPh ngăphápănghiênăc uăvƠăỦănghƿaăc aăvi căh căt pămônăh că
1.2.1.ăPh ngăphápălu năvƠăph ngăphápănghiênăc uămônăh c
1.2.1.1. Cơ s ph ơng pháp luận
Nghiên cứu môn học Đ ng lối cách m ng c a Đ ng Cộng s n Việt Nam ph i
dựa trên cơ s thế giới quan, ph ơng pháp luận c a ch nghĩa Mác – Lênin, các
quan điểm có Ủ nghĩa ph ơng pháp luận c a Hồ Chí Minh và các quan điểm c a
Đ ng.
1.2.1.2. Ph ơng pháp nghiên cứu
Ph ơng pháp nghiên cứu ch yếu là ph ơng pháp lịch sử và ph ơng pháp
lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các ph ơng pháp khác nh phân tích, tổng hợp, so
sánh... thích hợp với từng nội dung c a môn học.
1.2.2.ăụănghƿaăc aăvi căh căt pămônăh că
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- Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ b n về sự ra đ i c a Đ ng, về
đ ng lối c a Đ ng trong cách m ng dân tộc dân ch nhân dân và cách m ng xư hội
ch nghĩa.
- Bồi d ỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lưnh đ o c a Đ ng, định h ớng
phấn đấu theo m c tiêu, lỦ t ng và đ ng lối c a Đ ng; nâng cao Ủ thức trách
nhiệm c a công dân tr ớc những nhiệm v trọng đ i c a đất n ớc.
- Giúp sinh viên có cơ s vận d ng kiến thức chuyên ngành để ch động, tích
cực trong gi i quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xư hội theo đ ng lối,
chính sách c a Đ ng./.
Cơuăh i ôn t p:
1/ Khái niệm Đ ng Cộng s n Việt Nam.
2/ Khái niệm đ ng lối cách m ng c a Đ ng Cộng s n Việt Nam.
3/ ụ nghĩa c a việc học tập môn học.
__________________________________________________
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Ch ngă2
S ăRAăĐ IăC AăĐ NGăC NGăS NăVI TăNAMă
VĨăC
NGăLƾNHăCHệNHăTR ăĐ UăTIểNăC AăĐ NG
2.1.ăHoƠnăc nhăl chăsửăraăđ iăĐ ngăC ngăs năVi tăNam
2.1.1.ăHoƠnăc nhăqu căt ăcu iăth ăk ăXIX,ăđ uăth ăk ăXX
2.1.1.1. Sự chuyển biến c a ch nghĩa t b n và hậu qu c a nó
- Cuối thế kỷ XIX, ch nghĩa t b n đư chuyển từ tự do c nh tranh sang giai
đo n độc quyền.
- Hậu qu chiến tranh xâm l ợc và sự thống trị c a ch nghĩa đế quốc làm cho
đ i sống nhân dân lao động các n ớc tr nên cùng cực, mâu thuẫn giữa các dân tộc
thuộc địa với ch nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh gi i
phóng dân tộc diễn ra m nh mẽ các n ớc thuộc địa.
2.1.1.2. nh h ng c a ch nghĩa Mác – Lênin
- Ch nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ, muốn giành đ ợc thắng lợi trong cuộc đấu
tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử c a mình, giai cấp công nhân ph i lập ra đ ng cộng
s n. Đ ng cộng s n ph i lấy Ch nghĩa Mác – Lênin làm hệ t t ng. Sự ra đ i
Đ ng Cộng s n là yêu cầu khách quan.
- Ch nghĩa Mác – Lênin là nền t ng t t
c a Đ ng cộng s n Việt Nam.
2.1.1.3. Tác động c a Cách m ng tháng M

ng, kim chỉ nam cho hành động

i Nga và Quốc tế Cộng s n

- Thắng lợi c a Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917, ch nghĩa Mác Lênin từ lỦ luận đư tr thành hiện thực, đồng th i m đầu một “th i đ i mới”. Cuộc
cách m ng này đư cổ vũ m nh mẽ phong trào đấu tranh c a giai cấp công nhân,
nhân dân các n ớc và là một trong những động lực thúc đẩy sự ra đ i nhiều đ ng
cộng s n. Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách m ng Tháng M i nêu tấm g ơng
sáng trong việc gi i phóng các dân tộc bị áp bức.
- Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng s n (Quốc tế III) đ ợc thành lập. Sự ra đ i c a
Quốc tế Cộng s n có Ủ nghĩa thúc đẩy sự phát triển m nh mẽ phong trào cộng s n
và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng s n có vai trò quan trọng
trong việc truyền bá ch nghĩa Mác - Lênin và thành lập Đ ng Cộng s n Việt Nam.
2.1.2.ăHoƠnăc nhătrongăn c
2.1.2.1. Xư hội Việt Nam d ới sự thống trị c a thực dân Pháp
 Chính sách cai trị c a thực dân Pháp:
- Về chính trị
- Về kinh tế
- Về văn hóa
 Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ b n trong xư hội Việt Nam:
- Giai cấp địa ch
- Giai cấp nông dân
- Giai cấp công nhân Việt Nam
- Giai cấp t s n Việt Nam
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- Tầng lớp tiểu t s n Việt Nam
Tóm lại, với chính sách thống trị và khai thác thuộc địa c a thực dân Pháp đư
tác động m nh mẽ đến xư hội Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xư hội.
Trong đó đặc biệt là sự ra đ i hai giai cấp mới là công nhân và t s n Việt Nam.
Các giai cấp, tầng lớp trong xư hội Việt Nam lúc này đều mang thân phận ng i bị
mất n ớc, đều bị thực dân Pháp áp bức, bóc lột.
Về mâu thuẫn trong xư hội Việt Nam, ngoài mâu thuẫn cơ b n giữa nhân dân,
ch yếu là nông dân với giai cấp địa ch phong kiến, đư nẩy sinh mâu thuẫn mới
vừa cơ b n, vừa ch yếu và ngày càng gay gắt trong đ i sống dân tộc, đó là: mâu
thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm l ợc.
2.1.2.2. Phong trào yêu n ớc theo khuynh h ớng phong kiến và t s n cuối thế kỷ
XIX, đầu thế kỷ XX
 Phong trào yêu n ớc theo khuynh h ớng phong kiến
- Phong trào Cần V ơng (1885 – 1896)
- Cuộc kh i nghĩa nông dân Yên Thế (1884 – 1913)
Thất b i c a các phong trào trên đư chứng tỏ giai cấp phong kiến và hệ t
t ng phong kiến không đ điều kiện để lưnh đ o phong trào yêu n ớc, gi i quyết
thành công nhiệm v dân tộc Việt Nam.
 Phong trào yêu n ớc theo khuynh h ớng t s n
- Phong trào Đông Du (1906 -1908)
- Phong trào Duy Tân (1906 -1908)
- Ngoài ra, còn nhiều phong trào đấu tranh khác nh : Phong trào Đông Kinh
nghĩa th c (1907); Phong trào “tẩy chay Khách trú”(1919); Phong trào chống độc
quyền xuất nhập khẩu c ng Sài Gòn (1923); đấu tranh trong các hội đồng qu n
h t, hội đồng thành phố…
Từ trong phong trào đấu tranh, các tổ chức đ ng phái ra đ i: Đ ng Lập hiến
(1923); Đ ng Thanh niên (3/1926); Đ ng Thanh niên cao vọng (1926); Việt Nam
nghĩa đoàn (1925), Việt Nam quốc dân Đ ng (12/1927).
Các phong trào và tổ chức trên, do những h n chế về giai cấp, về đ ng lối
chính trị, hệ thống tổ chức thiếu chặt chẽ; ch a tập hợp đ ợc rộng rưi lực l ợng xư
hội cơ b n (công nhân và nông dân), nên cuối cùng đư không thành công. Sự thất
b i c a các phòng trào yêu n ớc theo lập tr ng quốc gia t s n Việt Nam đầu thế
kỷ XX đư ph n ánh sự bất lực c a họ tr ớc những nhiệm v do lịch sử dân tộc Việt
Nam đặt ra.
Mặc dù bị thất b i, nh ng sự phát triển m nh mẽ c a phong trào yêu n ớc cuối
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có Ủ nghĩa rất quan trọng.
 Sự kh ng ho ng về con đ ng cứu n ớc và nhiệm v lịch sử đặt ra:
- Sự thất b i c a các phong trào yêu n ớc chống thực dân Pháp cuối thế kỉ
XIX đầu thế kỉ XX đư chứng tỏ con đ ng cứu n ớc theo hệ t t ng phong kiến
và hệ t t ng t s n đư bế tắc.
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- Cách m ng Việt Nam lâm vào tình tr ng kh ng ho ng sâu sắc về đ ng lối,
về giai cấp lưnh đ o. Nhiệm v lịch sử đặt ra là ph i tìm một con đ ng cách m ng
mới, với một giai cấp có đ t cách đ i biểu cho quyền lợi c a dân tộc, c a nhân
dân có đ uy tín và năng lực để lưnh đ o cuộc cách m ng dân tộc dân ch đi đến
thành công.
2.1.2.3. Phong trào yêu n ớc theo khuynh h ớng vô s n
 Vai trò c a Nguyễn Ái Quốc đối với sự phát triển c a phong trào yêu n ớc
theo khuynh h ớng vô s n
- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đ ng cứu n ớc.
- Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc b n Sơ th o lần thứ nhất những luận
c ơng về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa c a Lênin.
- T i Đ i hội Đ ng Xư hội Pháp (12/1920) Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành
việc gia nhập Quốc tế Cộng s n. Sự kiện này đánh dấu b ớc ngoặt trong cuộc đ i
ho t động cách m ng c a Ng i - từ ng i yêu n ớc tr thành ng i cộng s n.
- Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đ ng:
+ Tháng 6/1925, ng i thành lập Hội Việt Nam cách m ng thanh niên.
+ Ngoài việc trực tiếp huấn luyện cán bộ c a Hội Việt Nam cách m ng thanh
niên Nguyễn Ái Quốc còn lựa chọn những thanh niên Việt Nam u tú gửi đi học t i
tr ng Đ i học Ph ơng Đông và tr ng L c quân Hoàng Phố nhằm đào t o cán bộ
cho cách m ng Việt Nam.
+ Cùng với việc đào t o cán bộ, Nguyễn Ái Quốc đư tổ chức ra các t báo
Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong nhằm truyền bá ch nghĩa
Mác - Lênin vào Việt Nam. Quan điểm cách m ng c a Nguyễn Ái Quốc đư thức
tỉnh và giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu n ớc c a nhân dân
phát triển theo con đ ng cách m ng vô s n.
+ Năm 1927, Bộ Tuyên truyền c a Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất
b n tác phẩm Đ ng cách mệnh. Nội dung tác phẩm Đ ng cách mệnh:
 Tính chất và nhiệm v c a cách m ng Việt Nam
 Về vai trò c a Đ ng
 Về vấn đề đoàn kết quốc
 Về ph ơng pháp cách
Tác phẩm Đ ng cách mệnh đư đề cấp những vấn đề cơ b n c a một c ơng
lĩnh chính trị, chuẩn bị về t t ng chính trị cho việc thành lập Đ ng Cộng s n Việt
Nam.
 Sự phát triển phong trào yêu n ớc theo khuynh h ớng vô s n
- Phong trào công nhân những năm 1919- 1925 diễn ra d ới các hình thức
đình công, bưi công. Nhìn chung, phong trào công nhân trong giai đo n này có b ớc
phát triển so với tr ớc chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Các cuộc đấu tranh c a công nhân Việt Nam trong những năm 1926 - 1929
mang tính chất chính trị rõ rệt. Mỗi cuộc đấu tranh đư có sự liên kết giữa các nhà
máy, các ngành và các địa ph ơng. Phong trào công nhân có sức lôi cuốn phong
trào dân tộc theo con đ ng cách m ng vô s n.
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- Cũng vào th i gian này, phong trào yêu n ớc phát triển m nh mẽ, đặc biệt là
phong trào nông dân diễn ra nhiều nơi trong c n ớc, dân cày cũng đư tỉnh dậy,
chống đế quốc và địa ch rất kịch liệt.
 Sự ra đ i các tổ chức cộng s n Việt Nam:
- Đông D ơng Cộng s n Đ ng (6/1929)
- An Nam Cộng s n Đ ng (mùa thu năm 1929)
- Đông D ơng Cộng s n Liên đoàn (9/1929)
Mặc dù đều có chung nhiệm v gi ơng cao ngọn c chống đế quốc, phong
kiến, xây dựng ch nghĩa cộng s n Việt Nam, nh ng ba tổ chức cộng s n trên đây
ho t động phân tán, chia rẽ đư nh h ng xấu đến phong trào cách m ng Việt
Nam lúc này. Vì vậy, việc khắc ph c sự chia rẽ, phân tán giữa các tổ chức cộng s n
là yêu cầu khẩn thiết c a cách m ng n ớc ta, là nhiệm v cấp bách tr ớc mắt c a
tất c những ng i cộng s n Việt Nam.
2.2. H iăngh ăthƠnhăl păĐ ngăvƠăC ngălƿnhăchínhătr ăđ uătiênăc a Đ ng
2.2.1.ăH iăngh ăthƠnhăl păĐ ngăC ngăs năVi tăNam
- Cuối năm 1929, những ng i cách m ng trong các tổ chức cộng s n đư nhận
thức đ ợc sự cần thiết và cấp bách ph i thành lập một đ ng cộng s n thống nhất.
- Ngày 17/10/1929, Quốc tế Cộng s n gửi những ng i cộng s n Đông D ơng
tài liệu Về việc thành lập một Đ ng Cộng s n Đông D ơng.
- Nhận đ ợc tin về sự chia rẽ c a những ng i cộng s n Đông D ơng,
Nguyễn Ái Quốc r i Xiêm đến Trung Quốc. Ng i ch trì Hội nghị hợp nhất Đ ng
từ 06/01 đến 07/02/1930 t i H ơng C ng, Trung Quốc. Hội nghị th o luận đề nghị
c a Nguyễn Ái Quốc gồm Năm điểm lớn, với nội dung:
“1. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm
cộng s n Đông D ơng;
2. Định tên Đ ng là Đ ng Cộng s n Việt Nam;
3. Th o Chính c ơng và Điều lệ sơ l ợc c a Đ ng;
4. Định kế ho nh thực hiện việc thống nhất trong n ớc;
5. Cử một Ban Trung ơng lâm th i gồm chín ng i, trong đó có hai đ i biểu
chi bộ cộng s n Trung Quốc Đông D ơng”.
Hội nghị nhất trí với Năm điểm lớn theo đề nghị c a Nguyễn Ái Quốc và
quyết định hợp nhất các tổ chức cộng s n, lấy tên là Đ ng Cộng s n Việt Nam.
Hội nghị th o luận và thông qua các văn kiện: Chánh c ơng vắn tắt, Sách l ợc
vắn tắt, Ch ơng trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt c a Đ ng Cộng s n Việt Nam.
Ngày 24-2-1930, theo yêu cầu c a Đông D ơng Cộng s n Liên đoàn, Ban
Chấp hành Trung ơng lâm th i họp và ra Nghị quyết chấp nhận Đông D ơng
Cộng s n Liên đoàn gia nhập Đ ng Cộng s n Việt Nam.
2.2.2.ăC ngălƿnhăchínhătr ăđ uătiênăc aăĐ ng C ngăs năVi tăNam
Các văn kiện đ ợc thông qua t i Hội nghị thành lập Đ ng Cộng s n Việt Nam
nh : Chánh c ơng vắn tắt c a Đ ng, Sách l ợc vắn tắt c a Đ ng, Ch ơng trình tóm
tắt c a Đ ng hợp thành C ơng lĩnh chính trị đầu tiên c a Đ ng. C ơng lĩnh xác
định các vấn đề cơ b n c a cách m ng Việt Nam:
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- Ph ơng h ớng chiến l ợc cách m ng Việt Nam là: “T s n dân quyền cách
m ng và thổ địa cách m ng để đi tới xư hội cộng s n”.
- Nhiệm v c a cách m ng t s n dân quyền và thổ địa cách m ng: về chính
trị; về kinh tế; về văn hóa – xư hội; về lực l ợng cách m ng; về lưnh đ o cách m ng;
về quan hệ c a cách m ng Việt Nam với phong trào cách m ng thế giới.
2.2.3.ăụănghƿaăl chăsửăs ăraăđ iăĐ ngăC ngăs năVi tăNamăvƠăC ngălƿnhăchínhă
tr ăđ u tiênăc aăĐ ng
- Xác lập sự lưnh đ o c a giai cấp công nhân, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt
nam đư tr ng thành và đ sức lưnh đ o cách m ng; thống nhất t t ng, chính trị
và tổ chức phong trào cộng s n Việt nam:
Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng s n Việt Nam thành một Đ ng cộng
Đ ng Cộng s n Việt Nam, t o nên sự thống nhất về t t ng, chính trị và hành động
c a phong trào cách m ng c n ớc, h ớng tới m c tiêu độc lập dân tộc và ch nghĩa
xư hội.
Đ ng Cộng s n Việt Nam ra đ i là kết qu tất yếu c a cuộc đấu tranh dân tộc
và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lưnh đ o c a giai cấp công nhân Việt
Nam và hệ t t ng Mác - Lênin đối với cách m ng Việt Nam.
Về quá trình ra đ i c a Đ ng Cộng s n Việt Nam, Ch tịch Hồ Chí Minh đư
khái quát: “Ch nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào
yêu n ớc đư dẫn tới việc thành lập Đ ng Cộng s n Đông D ơng vào đầu năm
1930”.
- Xác lập đúng đắn con đ ng gi i phóng dân tộc và h ớng phát triển c a cách
m ng Việt Nam; gi i quyết đ ợc cuộc kh ng ho ng về đ ng lối cách m ng Việt
nam; nắm ngọn c lưnh đ o cách m ng Việt nam: ngay từ khi ra đ i, Đ ng đư có
c ơng lĩnh chính trị xác định đúng đắn con đ ng cách m ng là gi i phóng dân tộc
theo ph ơng h ớng cách m ng vô s n, chính là cơ s để Đ ng Cộng s n Việt Nam
vừa ra đ i đư nắm bắt đ ợc ngọn c lưnh đ o phong trào cách m ng Việt Nam; gi i
quyết đ ợc tình tr ng kh ng kho ng về đ ng lối cách m ng, về giai cấp lưnh đ o
cách m ng diễn ra đầu thế kỷ XX; m ra con đ ng và ph ơng h ớng phát triển
mới c a đất n ớc Việt Nam.
- Cách m ng Việt Nam tr thành một bộ phận c a cách m ng thế giới, tranh
th đ ợc sự ng hộ c a thế giới: Đ ng Cộng s n Việt Nam ra đ i và việc Đ ng ch
tr ơng cách m ng Việt Nam là một bộ phận c a phong trào cách m ng thế giới, đư
tranh th đ ợc sự ng hộ to lớn c a cách m ng thế giới, kết hợp sức m nh dân tộc
với sức m nh c a th i đ i làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng th i cách m ng
Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung c a nhân dân thế
giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân ch và tiến bộ xư hội./.

Cơuăh iăônăt p
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1. Hưy làm rõ nội dung Hội nghị thành lập Đ ng và C ơng lĩnh chính trị đầu tiên
c a Đ ng Cộng s n Việt Nam.
2. Phân tích Ủ nghĩa lịch sử sự ra đ i Đ ng Cộng s n Việt Nam và C ơng lĩnh chính
trị đầu tiên c a Đ ng.
_________________________________________________
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Ch ngă3
NGăL IăĐ UăTRANHăGIĨNHăCHệNHăQUY N
(1930 ậ 1945)

3.1.ăCh ătr ngăđ uătranhătừănĕmă1930ăđ nănĕmă1939
3.1.1.ăTrongănh ngănĕmă1930ă- 1945
3.1.1.1. Luận c ơng chính trị tháng 10/1930
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ơng, họp từ 14 đến 31/10/1930
t i H ơng C ng, Trung Quốc do Trần Phú ch trì. Hội nghị đư thông qua:
Nghị quyết về tình hình và nhiệm v cần kíp c a Đ ng; th o luận Luận c ơng
chính trị c a Đ ng, điều lệ Đ ng và điều lệ các tổ chức quần chúng; đổi tên Đ ng
Cộng s n Việt Nam thành Đ ng Cộng s n Đông D ơng; cử Ban Chấp hành Trung
ơng chính thức và cử Trần Phú làm Tổng Bí th .
 Nội dung Luận c ơng chính trị:
- Xác định tình hình xư hội thuộc địa nửa phong kiến và nêu những vấn đề cơ
b n c a cách m ng t s n dân quyền Đông D ơng do giai cấp công nhân lưnh
đ o.
- Xác định mâu thuẫn cơ b n trong xư hội Việt Nam.
- Ph ơng h ớng chiến l ợc c a cách m ng Đông D ơng.
- Nhiệm v c a cách m ng t s n dân quyền.
- Lực l ợng cách m ng.
- Ph ơng pháp cách m ng.
- Quan hệ giữa cách m ng Việt nam với cách m ng thế giới.
- Vai trò lưnh đ o c a Đ ng.
 ụ nghĩa c a Luận c ơng
- Luận c ơng chính trị đư khẳng định l i nhiều vấn đề căn b n thuộc về chiến
l ợc cách m ng mà Chánh c ơng vắn tắt và Sách l ợc vắn tắt đư nêu ra, nh : về
ph ơng h ớng chiến l ợc cách m ng Việt Nam; nội dung cách m ng t s n dân
quyền; giai cấp công nhân, nông dân là lực l ợng cơ b n c a cách m ng; về ph ơng
pháp đấu tranh đó là b o lực cách m ng; về tính chất dân tộc, tính chất quốc tế c a
cách m ng; về yêu cầu khách quan ph i có một chính đ ng.
- Những mặt khác nhau giữa Luận c ơng và C ơng lĩnh chính trị đầu tiên:
Luận c ơng ch a nêu đ ợc mâu thuẫn ch yếu c a xư hội Việt Nam, vì vậy ch a
đặt nhiệm v chống đế quốc, gi i phóng dân tộc lên hàng đầu; ch a đánh giá đúng
vai trò cách m ng c a tầng lớp tiểu t s n, ph nhận mặt tích cực c a t s n dân tộc
và ch a thấy đ ợc kh năng phân hóa, lôi kéo c a một bộ phận đ i ch vừa và nhỏ
trong cách m ng gi i phóng dân tộc, cho nên Luận c ơng đư không đề ra đ ợc một
chiến l ợc liên minh dân tộc và giai cấp trong đấu tranh chống đế quốc và tay sai;
ph nhận quan điểm đúng đắn, sáng t o độc lập tự ch c a Nguyễn Ái Quốc đ ợc
nêu trong Chánh c ơng vắn tắt, Sách l ợc vắn tắt.
 Nguyên nhân c a h n chế
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- Do những ng i lưnh đ o nhận thức máy móc, giáo điều về mối quan hệ giữa
vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách m ng thuộc địa.
- Không nắm đ ợc đầy đ đặc điểm tình hình xư hội thuộc địa, nửa phong kiến
và giai cấp Việt Nam.
- Chịu nh h ng trực tiếp b i khuynh h ớng “t ” khuynh trong Quốc tế Cộng
s n.
3.1.1.2. Ch tr ơng khôi ph c tổ chức đ ng và phong trào cách m ng
 Đấu tranh chống kh ng bố trắng
- Vừa mới ra đ i, Đ ng đư phát động đ ợc một phong trào cách m ng rộng
lớn, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Đế quốc Pháp và tay sai thẳng tay đàn áp,
kh ng bố. Lực l ợng c a ta đư bị tổn thất lớn: nhiều cơ s đ ng tan vỡ, nhiều cán bộ
cách m ng, đ ng viên u tú bị địch bắt, giết, tù đày.
- Thành qu lớn nhất c a phong trào cách m ng 1930 - 1931 mà quân thù
không thể xoá bỏ đ ợc là: khẳng định trong thực tế vai trò và kh năng lưnh đ o
cách m ng c a giai cấp vô s n, c a Đ ng; hình thành một cách tự nhiên khối liên
minh công-nông trong đấu tranh cách m ng; đem l i cho nhân dân niềm tin vững
chắc vào Đ ng, vào cách m ng.
- Tuy bị địch kh ng bố nh ng một số nơi tổ chức cơ s Đ ng vẫn đ ợc duy trì:
Hà Nội, Sơn Tây, H i Phòng, Nghệ Tĩnh…. Các đ ng viên ch a bị bắt nỗ lực lần
tìm l i cơ s để lập l i tổ chức, nhiều đ ng viên v ợt tù đư tích cực tham gia khôi
ph c Đ ng và lưnh đ o quần chúng đấu tranh. Các Xứ y Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam
kỳ đư lần l ợt đ ợc lập l i trong những năm 1931 và 1933, nhiều Tỉnh y, Huyện
y, Chi bộ đ ợc ph c hồi.
 Ch tr ơng khôi ph c tổ chức đ ng
Đầu năm 1932 theo Chỉ thị c a Quốc tế cộng s n, Lê Hồng Phong và một số
đồng chí khác nh : Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên…. Tổ chức ra Ban lưnh đ o
Trung ơng c a Đ ng do Lê Hồng Phong đứng đầu. Tháng 6/1932 Ban lưnh đ o đư
công bố Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương.
- Ch ơng trình hành động đư xác định những yêu cầu chung:
+ Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất b n, ngôn luận, đi l i trong và ngoài n ớc;
+ Bỏ những luật hình đặc biệt đối với ng i b n xứ, tr tự do cho tù chính trị,
bỏ ngay chính sách đàn áp, gi i tán Hội đồng đề hình;
+ Bỏ thuế thân, thuế ng c và các thuế vô lỦ khác;
+ Bỏ các độc quyền về r ợu, thuốc phiện, muối.
- Đồng th i, Ch ơng trình hành động đư xác định những yêu cầu c thể:
+ Những yêu cầu c thể cho từng giai cấp và tầng lớp nhân dân.
+ Ph i ra sức tuyên truyền để m rộng nh h ng c a Đ ng trong quần chúng,
c ng cố phát triển các đoàn thể cách m ng.
+ Dẫn dắt quần chúng đấu tranh đòi những quyền lợi hàng ngày, tiến lên đấu
tranh chính trị, chuẩn bị kh i nghĩa giành chính quyền khi có điều kiện.
+ Xây dựng đ ng vững m nh.
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- Tháng 3/1935, Đ i hội lần thứ I c a Đ ng họp t i Ma Cao (Trung Quốc), Đ i
hội khẳng định sự thắng lợi trong cuộc đấu tranh khôi ph c phong trào cách m ng
và hệ thống tổ chức đ ng. Đ i hội đề ra các nhiệm v tr ớc mắt:
+ C ng cố và phát triển Đ ng c về l ợng và chất;
+ Đẩy m nh cuộc vận động và thu ph c quần chúng;
+ M rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ng hộ Liên Xô và
cách m ng Trung Quốc…
3.1.ă2.ăTrongănh ngănĕmă1936ă- 1939
3.1.2.1. Hoàn c nh lịch sử
 Tình hình thế giới
- Kh ng ho ng kinh tế thế giới 1929 - 1933, mâu thuẫn nội t i c a ch nghĩa
t b n thêm gay gắt và phong trào cách m ng c a quần chúng dâng cao.
- Ch nghĩa phát xít đư xuất hiện. Tr c phát xít Đức, ụ, Nhật ráo riết chuẩn bị
chiến tranh. Nguy cơ phát xít và chiến tranh thế giới đe do nền hoà bình và an ninh
quốc tế.
- Đ i hội VII Quốc tế Cộng s n (7/1935), Đ i hội xác định:
+ Kẻ thù nguy hiểm tr ớc mắt c a nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.
+ Nhiệm v tr ớc mắt c a giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới là
đấu tranh chống ch nghĩa phát xít, chống chiến tranh, b o vệ dân ch và hòa bình.
+ Các đ ng cộng s n và nhân dân các n ớc trên thế giới ph i thành lập Mặt
trận nhân dân rộng rưi chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân ch , hòa bình và
c i thiện đ i sống.
+ Đối với các n ớc thuộc địa và nửa thuộc địa, vấn đề lập Mặt trận thống nhất
chống đế quốc có tầm quan trọng đặc biệt.
 Tình hình trong n ớc
- Kh ng ho ng kinh tế thế giới nh h ng sâu sắc tới đ i sống c a mọi giai
cấp, tầng lớp trong xư hội.
- Bọn cầm quyền ph n động Đông D ơng kh ng bố phong trào đấu tranh
c a nhân dân. Tất c các giai cấp, tầng lớp đều có nguyện vọng đấu tranh yêu cầu
có những c i cách dân ch nh : tự do, dân ch , cơm áo và hòa bình.
- Hệ thống tổ chức c a Đ ng và cơ s cách m ng đư đ ợc khôi ph c.
3.1.2.2. Ch tr ơng và nhận thức mới c a Đ ng
Thể hiện qua các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ơng Đ ng cộng s n Đông
D ơng: Hội nghị lần thứ II (7/1936), lần thứ III (3/1937), lần thứ IV (9/1937), lần
thứ V (3/1938).
 Ch tr ơng đòi quyền dân ch , dân sinh
Ban chấp hành Trung ơng xác định:
- M c tiêu chiến l ợc: “cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa lập chính quyền công nông bằng hình thức Xô viết”, “để dự bị điều kiện đi tới cách
mạng xã hội chủ nghĩa”.
- Xác định kẻ thù tr ớc mắt c a nhân dân Đông D ơng là bọn ph n động
thuộc địa và bè lũ tay sai c a chúng.
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- Nhiệm v tr ớc mắt c a cách m ng: là chống phát xít, chống chiến tranh đế
quốc, chống bọn ph n động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa
bình. Để thực hiện nhiệm v này, Ban Chấp hành Trung ơng quyết định thành lập
Mặt trận nhân dân ph n đế (sau đổi tên thành Mặt trận dân ch Đông D ơng)
- Về đoàn kết quốc tế: đoàn kết với giai cấp công nhân và Đ ng Cộng s n
Pháp; ng hộ Mặt trận Nhân dân Pháp; ng hộ Chính ph Mặt trận Nhân dân Pháp
để chống kẻ thù chung là phát xít và ph n động thuộc địa Đông D ơng.
- Về hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh: chuyển hình thức tổ chức bí
mật, không hợp pháp sang hình thức tổ chức và đấu tranh công khai và nửa công
khai, hợp pháp và nửa hợp pháp.
 Nhận thức mới c a Đ ng về mối quan hệ giữa hai nhiệm v dân tộc và dân
ch
- Trong văn kiện Chung quanh vấn đề chiến sách mới (công bố 10/1936) Đ ng
nêu một quan điểm mới: “Cuộc dân tộc gi i phóng không nhất thiết ph i gắn kết
chặt với cuộc cách m ng điền địa...”.
- Tháng 3/1939, Đ ng ra Tuyên ngôn c a Đ ng Cộng s n Đông D ơng đối với
th i cuộc, nêu rõ: họa Phát xít đến gần; Chính Ph Pháp nghiêng về phía hữu ra sức
bót nghẹt tự do dân ch , tăng c ng bóc lột nhân dân, chuẩn bị chiến tranh; kêu gọi
các tầng lớp nhân dân ph i thống nhất hành động hơn nữa trong việc đấu tranh đòi
các quyề tự do dân ch , chống nguy cơ chiến tranh đế quốc.
- Hội nghị tháng 7/1939 Tổng Bí th Nguyễn Văn Cừ cho xuất b n tác phẩm
Tự chỉ trích, nhằm rút kinh nghiệm về những sai lầm, thiếu sót c a Đ ng viên, ho t
động công khai trong cuộc vận động tranh cử Hội đồng qu n h t Nam kỳ. Tác
phẩm đư nêu lên những vấn đề cơ b n về xây dựng Đ ng; tổng kết kinh nghiệm
cuộc vận động dân ch c a Đ ng.
Tóm l i, trong những năm 1936 - 1939, ch tr ơng mới c a Đ ng đư:
- Gi i quyết đúng đắn mối quan hệ giữa: m c tiêu chiến l ợc và m c tiêu c
thể tr ớc mắt c a cách m ng; mối quan hệ giữa liên minh công - nông và Mặt trận
đoàn kết dân tộc; giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; giữa vấn đề cách m ng
Đông D ơng, phong trào cách m ng Pháp và trên thế giới.
- Đề ra các hình thức tổ chức và đấu tranh linh ho t, thích hợp.
- Các Nghị quyết c a Ban Chấp hành Trung ơng, thể hiện sự tr ng thành
c a Đ ng về chính trị, t t ng, tinh thần độc lập tự ch , sáng t o.
3.2.ăCh ătr ngăđ uătranhătừănĕmă1939ăđ nănĕmă1945
3.2.1.ăHoƠnăc nhăl chăsửăvƠăs ăchuy năh ngăch ăđ oăchi năl căc aăĐ ng
3.2.1.1. Tình hình thế giới và trong n ớc
 Tình hình thế giới
- Ngày 01/9/1939, chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ. Chính ph Pháp thi
hành các biện pháp đàn áp lực l ợng dân ch
trong n ớc và phong trào cách m ng
thuộc địa. Mặt trận nhân dân Pháp tan rư, Đ ng Cộng s n Pháp bị đặt ra ngoài vòng
pháp luật.
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- Tháng 6/1940, Đức tấn công Pháp và Chính ph Pháp đư đầu hàng. Ngày
22/6/1941, quân phát xít Đức tấn công Liên Xô. Đức tấn công Liên Xô, tính chất
chiến tranh đư thay đổi một bên là lực l ợng dân ch với một bên là lực l ợng phát
xít.
 Tình hình trong n ớc
- Đông D ơng, ngày 28/9/1939 toàn quyền Đông D ơng ra Nghị định cấm
tuyên truyền cộng s n; đặt Đ ng Cộng s n Đông D ơng ra ngoài vòng pháp luật;
gi i tán các hội hữu ái, nghiệp đoàn, đóng cửa các t báo; cấm hội họp và t tập
đông ng i.
- Thực dân Pháp thi hành chính sách th i chiến. Thực hiện chính sách “kinh tế
chỉ huy” tăng c ng vơ vét sức ng i, sức c a ph c v chiến tranh, bắt lính sang
Pháp làm bia đỡ đ n.
- Ngày 22/9/1940, Phát xít Nhật tiến vào L ng Sơn, đổ bộ lên c ng H i Phòng.
Ngày 23/9/1940 Pháp kỦ Hiệp định đầu hàng Nhật. Nhân dân ta chịu c nh “một cổ
hai tròng”áp bức bóc lột. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với Pháp, Nhật và tay
sai ph n động.
3.2.1.2. Nội dung chuyển h ớng chỉ đ o chiến l ợc c a Đ ng
Hội nghị Trung ơng lần thứ 6 (11/1939), do đồng chí Nguyễn văn Cừ ch trì.
Hội nghị Trung ơng lần thứ 7 (11/1940), do đồng chí Tr ng Chinh ch trì.
Hội nghị Trung ơng lần thứ 8 (5/1941), do đồng chí Nguyễn Ái Quốc ch trì.
Trên cơ s nhận định kh năng diễn biến c a Chiến tranh thế giới lần thứ II và
căn cứ vào tình hình c thể trong n ớc, Ban Chấp hành Trung ơng đư quyết định
chuyển h ớng chỉ đ o chiến l ợc nh sau:
- Đ a nhiệm v gi i phóng dân tộc lên hàng đầu.
- Thành lập Mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp các lực l ợng cách m ng
nhằm m c tiêu gi i phóng dân tộc.
- Quyết định xúc tiến chuẩn bị kh i nghĩa vũ trang là nhiệm v trung tâm.
3.2.1.3. ụ nghĩa c a sự chuyển h ớng chỉ đ o chiến l ợc
 Về lỦ luận
- Ban Chấp hành Trung ơng Đ ng đư gi i quyết đ ợc m c tiêu c a cách
m ng là độc lập dân tộc và đề ra nhiều ch tr ơng đúng đắn để thực hiện m c tiêu
ấy.
- Đ ng lối gi ơng cao ngọn c gi i phóng dân tộc đư tập hợp nhân dân trong
Mặt trận dân tộc thống nhất (Việt Minh), là ngọn c dẫn đ ng cho nhân dân ta tiến
lên giành thắng lợi giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân.
 Về thực tiễn
- Ngày 25/10/1941, Mặt trận Việt Minh công bố 10 chính sách vừa ích n ớc
vừa lợi dân. Thông qua Mặt trận Việt Minh, Đ ng m rộng các tổ chức quần chúng
và lưnh đ o phong trào đấu tranh c a các giai tầng trong xư hội. Phong trào Việt
Minh phát triển m nh nhất Bắc Kỳ sau đó lan rộng tới Trung kỳ và Nam kỳ. Đ ng
dân ch 6/1944 cũng tham gia làm thành viên c a Mặt trận Việt Minh.
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- Từ các đội du kich bí mật, các đội Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền
gi i phóng quân đư thành lập Việt Nam gi i phóng quân.
- Đ ng và Hồ Chí Minh chỉ đ o việc thành lập các chiến khu và căn cứ địa
cách m ng, tiêu biểu là căn cứ Bắc Sơn - Vũ Nhai và căn cứ Cao Bằng
3.2.2.ăCh ătr ngăphátăđ ngăTổngăkhởiănghƿaăgiƠnhăchínhăquy n
3.2.2.1. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu n ớc và đẩy m nh kh i nghĩa từng
phần
 Phát động Cao trào kháng Nhật, cứu n ớc
- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới II đư đi vào giai đo n kết thúc. Phát xít
Nhật lâm vào tình tr ng nguy khốn. Đêm 09/3/1945, Nhật đ o chính Pháp độc
chiếm Đông D ơng.
- Ngày 12/3/1945, Ban Th ng v Trung ơng ra Chỉ thị “Nhật Pháp bắn
nhau và hành động của chúng ta”. Nội dung Chỉ thị:
+ Nhận định tình hình: Nhật đ o chính Pháp sẽ t o ra một cuộc kh ng ho ng
chính trị sâu sắc, nh ng điều kiện kh i nghĩa ch a thực sự chín muồi, tuy nhiên nó
sẽ làm cho những điều kiện tổng kh i nghĩa mau chóng chín muồi.
+ Xác định ket thù: Nhật là kẻ thù chính, c thể tr ớc mắt duy nhất c a nhân
dân Đông D ơng. Vì vậy, thay khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp bằng khẩu
hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.
+ Ch tr ơng: phát động cao trào kháng Nhật cứu n ớc, làm tiền đề cho kh i
nghĩa.
+ Ph ơng châm đấu tranh: phát động chiến tranh du kích, gi i phóng từng
vùng, m rộng căn cứ địa.
+ Dự kiến: quân Đồng minh vào Đông D ơng đánh Nhật, quân Nhật kéo ra
mặt trận ngăn c n quân Đồng minh để phía sau sơ h ; cách m ng Nhật bùng nổ,
chính quyền cách m ng c a nhân dân Nhật đ ợc thành lập hoặc Nhật bị mất n ớc
nh Pháp năm 1940 và quân đội viễn chinh Nhật mất tinh thần.
 Đẩy m nh kh i nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận
- Giữa tháng 3/1945 tr đi, Cao trào kháng Nhật cứu n ớc đư diễn ra rất sôi
nổi, m nh mẽ và phong phú về nội dung, hình thức. Phong trào đấu tranh vũ trang,
kh i nghĩa từng phần diễn ra nhiều nơi, nh
Qu ng Ngưi, Bắc Giang...
- Ngày 15/4/1945 Ban Th ng v Trung ơng Đ ng triệu tập Hội nghị quân
sự Bắc kỳ. Hội nghị nhận định đặt nhiệm v quân sự lên trên tất c các nhiệm v ;
ph i tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa cách m ng. Hội
nghị cũng đư thống nhất các lực l ợng vũ trang sẵn có thành Việt Nam gi i phóng
quân; xây dựng 7 chiến khu trong c n ớc.
- Trong tháng 5 và 6/1945 các cuộc kh i nghĩa từng phần liên t c nổ ra, nhiều
chiến khu đ ợc thành lập c ba miền.
- đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phong trào phá kho thóc để cứu đói,
đư lôi cuốn hàng triệu quần chúng tham gia biến thành cuộc kh i nghĩa từng phần
đư động viên đ ợc hàng triệu quần chúng tiến lên trận tuyến cách m ng.
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3.2.2.2. Ch tr ơng phát động Tổng kh i nghĩa
 Ch tr ơng c a Đ ng
- Ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh, phát xít Nhật đi gần đến
chỗ thất b i hoàn toàn, chính ph thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ,
tình thế cách m ng trực tiếp xuất hiện. Vấn đề giành chính quyền đ ợc đặt ra nh
một cuộc ch y đua n ớc rút với quân Đồng minh.
- Từ ngày 13 đến 15/8/1945 Hội nghị toàn quốc c a Đ ng Cộng s n Đông
D ơng họp t i Tân Trào, Tuyên Quang. Hội Nghị đư:
+ Quyết định Tổng kh i nghĩa giành chính quyền trong c n ớc từ tay phát xít
Nhật, tr ớc khi quân Đồng minh vào Đông D ơng.
+ Hội Nghị chỉ rõ khẩu hiệu đấu tranh lúc này là: ph n đối xâm l ợc; hoàn
toàn độc lập; chính quyền nhân dân.
+ Nguyên tắc chỉ đ o kh i nghĩa là tập trung, thống nhất và kịp th i, ph i đánh
chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành thị hay nông thôn; quân sự và
chính trị ph i phối hợp; ph i làm tan rư tinh thần địch.
+ Hội nghị cũng quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội,
đối ngo i trong tình hình mới.
+ Hội nghị cử y ban kh i nghĩa toàn quốc (Tr ng Chinh ph trách) và kiện
toàn Ban Chấp hành Trung ơng. Ngay đêm 13/8/1945 y ban kh i nghĩa toàn
quốc ra lệnh Tổng kh i nghĩa.
- Ngày 16/8/1945, Đ i hội Quốc dân họp t i Tân Trào, Đ i hội đư:
+ Tán thành ch tr ơng Tổng kh i nghĩa c a Đ ng và 10 chính sách c a Việt
Minh;
+ Quyết định đặt tên n ớc là Việt Nam Dân ch Cộng hòa, xác định quốc kỳ,
quốc ca;
+ Lập Uỷ ban dân tộc gi i phóng do Hồ chí Minh làm Ch tịch.
Ngay sau Đ i hội Quốc dân, Hồ Chí Minh gửi th kêu gọi đồng bào c n ớc:
“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”.
 Kết qu
- Từ ngày 14 đến 28/8/1945: Tổng kh i nghĩa giành chính quyền về tay nhân
dân.
- Ngày 30/8: vua B o Đ i thoái vị và giao nộp ấn, kiếm, áo bào cho đ i diện
Chính ph Lâm th i N ớc Việt Nam Dân ch Cộng hoà.
- Ngày 02/9/1945: t i Qu ng tr ng Ba Đình, Hồ Chí Minh thay mặt Chính
ph Lâm th i đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào: N ớc Việt
Nam Dân ch Cộng hòa ra đ i.
3.2.2.3. Kết qu , Ủ nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm c a cuộc
Cách m ng Tháng Tám
 Kết qu và Ủ nghĩa
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- Thắng lợi c a cách m ng tháng Tám đư đập tan xiền xích nô lệ c a ch nghĩa
đế quốc trong hơn 80 năm, chấm dứt sự tồn t i c a chế độ quân ch chuyên chế suốt
1000 năm và 5 năm ách thống trị c a phát xít Nhật.
- Ra đ i nhà n ớc Việt Nam Dân ch Cộng hoà, nhân dân Việt Nam từ thân
phận nô lệ tr thành ng i tự do, ng i làm ch vận mệnh c a mình.
- Đ a dân tộc ta b ớc vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do và ch
nghĩa xư hội.
- Làm phong phú thêm kho tàng lỦ luận Ch nghĩa Mác-Lênin, để l i những
bài học kinh nghiệm quỦ cho phong trào đấu tranh gi i phóng dân tộc và quyền dân
ch .
- Đư cổ vũ m nh mẽ nhân dân các n ớc thuộc địa và nửa thuộc địa đấu tranh
chống ch nghĩa đế quốc, thực dân giành độc lập tự do.
 Nguyên nhân thắng lợi
- Cách m ng tháng Tám nổ ra trong bối c nh quốc tế thuận lợi.
- Có sự lưnh đ o sáng suốt và đúng đắn c a Đ ng ta, c a Hồ Chí Minh với
đ ng lối cách m ng đúng đắn, dày kinh nghiệm, đoàn kết, thống nhất, nắm bắt
đúng th i cơ, kiên quyết, khôn khéo.
- Dân tộc ta có truyền thống yêu n ớc, anh hùng bất khuất, đoàn kết và thống
nhất trong Mặt trận Việt Minh.
- Quần chúng có quá trình chuẩn bị đấu tranh lâu dài (15 năm) đấu tranh gian
khổ.
 Bài học kinh nghiệm
Một là, gi ơng cao ngọn c độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm v
chống đế quốc và chống phong kiến.
Hai là, toàn dân nổi dậy trên nền t ng khối liên minh công - nông.
Ba là, lợi d ng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.
Bốn là, kiên quyết dùng b o lực cách m ng và biết sử d ng b o lực cách m ng
một cách thích hợp để đập tan bộ máy nhà n ớc cũ, lập ra bộ máy nhà n ớc c a
nhân dân.
Năm là, nắm vững nghệ thuật kh i nghĩa, nghệ thuật chọn đúng th i cơ
Sáu là, xây dựng một Đ ng Mác - Lênin đ sức lưnh đ o tổng kh i nghĩa
giành chính quyền./.
Cơuăh iăônăt p
1. So sánh nội dung Luận c ơng tháng 10/1930 với C ơng lĩnh chính trị đầu tiên
c a Đ ng, từ đó chỉ ra những h n chế c a Luận c ơng.
2. Phân tích ch tr ơng chuyển h ớng chỉ đ o chiến l ợc c a Đ ng giai đo n 1939
– 1945. ụ nghĩa c a sự chuyển h ớng chỉ đ o chiến l ợc này.
3. Phân tích Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động c a chúng ta” c a Ban
th ng v Trung ơng Đ ng ra ngày 12/3/1945.
4. Anh (chị) hưy trình bày kết qu , Ủ nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh
nghiệm c a cuộc cách m ng tháng Tám năm 1945.
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Ch ngă4
Đ
NGăL IăKHÁNGăCHI Nă
CH NGăTH CăDỂNăPHÁPăVĨăĐ ăQU CăM ăXỂMăL

Că

(1945 - 1975)
4.1. Đ ngăl iăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápăxơmăl că(1945ăậ 1954)
4.1.1.ăCh ătr ngăxơyăd ngăvƠăb oăv ăchínhăquy năcáchăm ngă(1945ăậ 1946)
4.1.1.1. Hoàn c nh n ớc ta sau Cách m ng Tháng Tám
 Thuận lợi
- Sau chiến tranh thế giới thứ II, ch nghĩa xư hội đư tr thành một hệ thống;
phong trào gi i phóng dân tộc phát triển tr thành một dòng thác cách m ng; phong
trào dân ch và hoà bình cũng đang v ơn lên m nh mẽ.
- trong n ớc chính quyền dân ch nhân dân đ ợc thành lập; nhân dân lao
động đư làm ch vận mệnh đất n ớc; lực l ợng vũ trang nhân dân đ ợc tăng c ng;
nhân dân tin t ng và ng hộ Việt Minh, ng hộ Chính ph Việt Nam Dân ch
Cộng hòa.
 Khó khăn
- Hậu qu chế độ cũ để l i nh n n đói, n n dốt, ngân quỹ quốc gia trống rỗng.
Bên c nh đó, bọn T ng Giới Th ch mang tiền quan kim và quốc tệ sang tiêu
Việt Nam gây rối lo n thị tr ng.
- Kinh nghiệm qu n lỦ đất n ớc c a cán bộ các cấp non yếu.
- Nền độc lập c a n ớc ta ch a n ớc nào công nhận và đặt quan hệ ngo i giao.
- Với danh nghĩa Đồng minh quân đội các n ớc đế quốc kéo vào chiếm đóng
Việt Nam.
Tóm l i: giặc đói, giặc dốt, giặc ngo i xâm là hiểm họa đối với chế độ mới,
vận mệnh dân tộc nh ngàn cân treo sợi tóc. Tổ quốc lâm nguy.
4.1.1.2. Ch tr ơng kháng chiến kiến quốc c a Đ ng
 Ch tr ơng c a Đ ng
18

Ngày 25/11/1945 Ban chấp hành Trung ơng Đ ng ra Chỉ thị "Kháng chiến
kiến quốc". Nội dung ch tr ơng (chỉ thị):
- Về chỉ đ o chiến l ợc.
- Về xác định kẻ thù.
- Về ph ơng h ớng nhiệm v .
 ụ nghĩa c a ch tr ơng (chỉ thị):
- Xác định đúng kẻ thù chính c a dân tộc Việt nam là thực dân Pháp xâm l ợc.
- Chỉ ra kịp th i những vấn đề cơ b n về chiến l ợc và sách l ợc cách m ng,
nhất là nêu rõ hai nhiệm v chiến l ợc mới c a cách m ng Việt Nam sau cách m ng
tháng Támlà xây dựng đất n ớc đi đôi b o vệ tổ quốc.
- Đề ra những nhiệm v , biện pháp c thể về đối nội, đối ngo i để khắc ph c
n n đối, n n dốt, chống thù trong giặc ngoài để b o vệ chính quyền cách m ng.
4.1.1.3. Kết qu , Ủ nghĩa và bài học kinh nghiệm
 Kết qu
- Về chính trị - xư hội: đư xây dựng đ ợc nền móng cho một chế độ dân ch
nhân dân với đầy đ các yếu tố cấu thành cần thiết.
- Về kinh tế, văn hoá: đư phát động phong trào tăng gia s n xuất, cứu đói, xoá
bỏ các thứ thuế vô lỦ c a chế độ cũ, xây dựng ngân quỹ quốc gia. Các lĩnh vực s n
xuất đ ợc hồi ph c. Cuối năm 1945, n n đói cơ b n đ ợc đẩy lùi, năm 1946 đ i
sống nhân dân đ ợc ổn định và có c i thiện. Tháng 11/1946, giấy b c "C Hồ" đ ợc
phát hành. Đư m l i các tr ng lớp và tổ chức khai gi ng năm học mới. Cuộc vận
động toàn dân xây dựng nền văn hoá mới đư b ớc đầu xoá bỏ đ ợc nhiều tệ n n xư
hội và tập t c l c hậu. Phong trào diệt dốt, bình dân học v đ ợc thực hiện sôi nổi.
- Về b o vệ chính quyền cách m ng: Đ ng đư kịp th i lưnh đ o nhân dân Nam
Bộ đứng lên kháng chiến và phát động phong trào Nam tiến chi viện Nam bộ.
miền Bắc, bằng ch tr ơng lợi d ng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, Đ ng và Chính
ph ta đư thực hiện sách l ợc nhân nh ợng với quân đội T ng và tay sai c a chúng
để giữ vững chính quyền, tập trung lực l ợng chống Pháp miền Nam. Khi Pháp T ng kỦ Hiệp ớc Trùng Khánh (28/02/1946), Đ ng l i mau lẹ chỉ đ o chọn gi i
pháp hoà hoưn, dàn xếp với Pháp để buộc quân T ng ph i rút về n ớc. Hiệp định
Sơ bộ 6-3-1946, cuộc đàm phán Đà L t, Phôngtennơb lô (Phongtênnbleau,
Pháp). T m ớc 14-9-1946 đư t o điều kiện cho quân dân ta có thêm th i gian để
chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới.
 ụ nghĩa
- Những thành qu đấu tranh nói trên là đư b o vệ đ ợc nền độc lập c a đất
n ớc, giữ vững chính quyền cách m ng;
- Xây dựng đ ợc những nền móng đầu tiên và cơ b n cho một chế độ mới, chế
độ Việt Nam Dân ch cộng hoà;
- Chuẩn bị đ ợc những điều kiện cần thiết, trực tiếp cho cuộc kháng chiến
toàn quốc sau đó.
 Nguyên nhân thắng lợi
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- Đ ng đư đánh giá đúng tình hình n ớc ta sau Cách m ng Tháng Tám, kịp
th i đề ra ch tr ơng kháng chiến, kiến quốc đúng đắn;
- Xây dựng và phát huy đ ợc sức m nh c a khối đ i đoàn kết toàn dân tộc;
- Lợi d ng đ ợc mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch…
 Bài học kinh nghiệm
- Phát huy sức m nh đ i đoàn kết dân tộc, dựa vào dân để xây dựng và b o vệ
chính quyền cách m ng.
- Triệt để lợi d ng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù.
- Tận d ng kh năng hoà hoưn để xây dựng lực l ợng, c ng cố chính quyền
nhân dân, đồng th i đề cao c nh giác, sẵn sàng ứng phó với kh năng chiến tranh
lan ra c n ớc khi kẻ địch bội ớc.
4.1.2.ăĐ ngăl iăkhángăchi năch ngăth cădơnăPhápăxơmăl căvƠăxơyăd ngăch ă
đ ădơn ch ănhơnădơnă(1946ă- 1954)
4.1.2.1. Hoàn c nh lịch sử
- Tháng 11/1946, quân Pháp m cuộc tấn công chiếm đóng nhiều nơi miền
Bắc, đổ bộ lên Đà Nẵng, tàn sát đồng bào ta phố Yên Ninh - Hàng Bún (Hà Nội).
Đồng th i ngày 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu th cho Chính ph ta, đòi ph i t ớc
hết vũ khí c a tự vệ Hà Nội, đòi kiểm soát an ninh trật tự Th đô.
- Tr ớc tình hình đó, ngày 19/12/1946 Ban Th ng v Trung ơng Đ ng ta đư
họp để ho ch định ch tr ơng đối phó. Hội nghị đư cử phái viên đi gặp phía Pháp để
đàm phán, song không có kết qu . Hội nghị cho rằng kh năng hoà hoưn không còn.
Hoà hoưn nữa sẽ dẫn đến ho mất n ớc, nhân dân sẽ tr l i cuộc đ i nô lệ. Do đó,
Hội nghị đư quyết định h quyết tâm phát động cuộc kháng chiến trong c n ớc và
ch động tiến công tr ớc khi thực dân Pháp thực hiện màn kịch đ o chính quân sự
Hà Nội. Mệnh lệnh kháng chiến đ ợc phát đi vào lúc 20h ngày 19/12/1946, tất c
các chiến tr ng trong c n ớc đư đồng lo t nổ súng. R ng sáng ngày 20/12/1946,
l i kêu gọi toàn quốc kháng chiến c a Hồ Chí Minh đ ợc phát đi trên Đài tiếng nói
Việt Nam.
 Thuận lợi c a ta
- Cuộc chiến tranh c a ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa.
- Ta đư có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt, nên về lâu dài, ta sẽ có kh năng
đánh thắng quân xâm l ợc. Trong khi đó thực dân Pháp có nhiều khó khăn về kinh
tế, chính trị. quân sự trong n ớc và Đông D ơng không dễ khắc ph c đ ợc ngay.
 Khó khăn c a ta
- T ơng quan lực l ợng quân sự yếu hơn địch.
- Ta bị bao vây bốn phía, ch a đ ợc n ớc nào công nhận, giúp đỡ. Còn quân
Pháp l i có vũ khí tối tân, đư chiếm đóng đ ợc hai n ớc Lào, Campuchia và một số
nơi Nam Bộ Việt Nam, có quân đội đứng chân trong các thành thị lớn Miền
Bắc.
4.1.2.2. Quá trình hình thành và nội dung đ ng lối kháng chiến, xây dựng chế độ
dân ch nhân dân
 Đ ng lối toàn quốc kháng chiến
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Đ ng lối toàn quốc kháng chiến c a Đ ng đ ợc thể hiện tập trung trong ba
văn kiện, đó là: Văn kiện toàn quốc kháng chiến; L i kêu gọi toàn quốc kháng
chiến; Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. Nội dung đ ng lối:
- M c đích kháng chiến: kế t c và phát triển sự nghiệp Cách m ng tháng Tám.
- Tính chất kháng chiến: cuộc kháng chiến có tính dân tộc gi i phóng và dân
ch mới.
- Ph ơng châm tiến hành kháng chiến: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân,
thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức m nh là chính.
+ Kháng chiến toàn dân.
+ Kháng chiến toàn diện.
+ Kháng chiến lâu dài.
+ Dựa sức mình là chính.
- Triển vọng kháng chiến: mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định
thắng lợi.
 Đ ng lối xây dựng chế độ dân ch nhân dân
- Đầu năm 1951, tr ớc tình hình thế giới và cách m ng Đông D ơng có nhiều
chuyển biến mới:
+ N ớc ta đư đ ợc các n ớc xư hội ch nghĩa công nhận và đặt quan hệ ngo i
giao.
+ Cuộc kháng chiến c a nhân dân ba n ớc Đông D ơng đư giành đ ợc những
thắng lợi quan trọng.
+ Lợi d ng tình thế khó khăn c a thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đư can thiệp trực
tiếp vào cuộc chiến tranh Đông D ơng.
Điều kiện lịch sử đó đư đặt ra yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh đ ng lối cách
m ng, đ a cuộc chiến tranh đến thắng lợi.
- Tháng 2/1951, Đ ng Cộng s n Đông D ơng đư họp Đ i hội đ i biểu lần thứ
II t i Chiêm Hoá - Tuyên Quang. Đ i hội đư nhất trí tán thành Báo cáo chính trị c a
Ban chấp hành Trung ơng do Ch tịch Hồ Chí Minh trình bày và ra Nghị quyết
tách Đ ng Cộng s n Đông D ơng thành ba đ ng cách m ng để lưnh đ o cuộc kháng
chiến c a ba dân tộc đi đến thắng lợi. Việt Nam, Đ ng ra ho t động công khai lấy
tên là Đ ng Lao động Việt Nam.
T i Đ i hội c a Đ ng Lao động Việt Nam, Tổng Bí th Tr ng Chinh trình
bày: Báo cáo hoàn thành gi i phóng dân tộc, phát triển dân ch nhân dân, tiến tới
ch nghĩa xư hội, báo cáo đư kế thừa và phát triển đ ng lối cách m ng trong các
c ơng lĩnh chính trị tr ớc đây c a Đ ng thành Đ ng lối cách m ng dân tộc dân
ch nhân dân. Đ ng lối đó đ ợc ph n ánh trong Chính c ơng c a Đ ng lao động
Việt Nam.
Nội dung cơ b n c a đ ng lối trong Chính c ơng Đ ng lao động Việt Nam:
+ Tính chất xư hội Việt Nam có ba tính chất: dân ch nhân dân, một phần
thuộc địa nửa phong kiến.
+ Mâu thuẫn ch yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân ch nhân dân và
tính chất thuộc địa.
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+ Đối t ợng cách m ng Việt Nam có hai đối t ợng: đối t ợng chính lúc này là
đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Đối t ợng ph hiện nay là phong kiến ph n
động.
+ Nhiệm v cách m ng: đánh đuổi bọn đế quốc xâm l ợc, giành độc lập và
thống nhất thật sự cho dân tộc; xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến,
làm cho ng i cày có ruộng; phát triển chế độ dân ch nhân dân gây cơ s cho ch
nghĩa xư hội.
Các nhiệm v đó khăng khít với nhau. Song nhiệm v chính tr ớc mắt là hoàn
thành gi i phóng dân tộc.
+ Động lực c a cách m ng gồm: Công nhân, nông dân, tiểu t s n thành thị,
tiểu t s n trí thức, t s n dân tộc. Ngoài ra còn có những thân sĩ (địa ch ) yêu n ớc
và tiến bộ, nền t ng là công nông, lao động trí thức.
+ Đặc điểm cách m ng: cách m ng Việt Nam hiện nay là cách m ng dân tộc,
dân ch , nhân dân.
+ Triển vọng cách m ng: cách m ng dân tộc dân ch nhân dân nhất định sẽ
tiến lên ch nghĩa xư hội.
+ Con đ ng đi lên ch nghĩa xư hội: đó là một con đ ng đấu tranh lâu dài
và đ i thể tr i qua ba giai đo n.
+ Giai cấp lưnh đ o và m c tiêu c a Đ ng: ng i lưnh đ o cách m ng là giai
cấp công nhân. Đ ng lao động Việt Nam là Đ ng c a giai cấp công nhân và c a
nhân dân lao động Việt Nam. M c đích c a Đ ng là phát triển chế độ dân ch nhân
dân, tiến lên chế độ xư hội ch nghĩa Việt Nam, để thực hiện tự do, h nh phúc cho
nhân dân.
+ Quan hệ quốc tế: Việt Nam đứng về phe hoà bình và dân ch , ph i tranh th
sự giúp đỡ c a các n ớc xư hội ch nghĩa và nhân dân thế giới.
- Đ ng lối, chính sách c a Đ ng trong Chính c ơng Đ ng lao động Việt Nam
đ ợc bổ sung, phát triển qua các Hội nghị Trung ơng tiếp theo:
+ Nghị quyết Trung ơng lần thứ nhất (3/1951).
+ Nghị quyết Trung ơng lần thứ hai (9/1951).
+ Nghị quyết Trung ơng lần thứ t (01/1953).
+ Nghị quyết Trung ơng lần thứ năm (11/1953).
4.1.3.ăK tăqu ,ăỦănghƿaăl chăsử,ănguyênănhơnăthắngăl iăvƠăbƠiăh căkinhănghi m
4.1.3.1. Kết qu và Ủ nghĩa lịch sử
 Kết qu
- Về chính trị.
- Về quân sự.
- Về ngo i giao.
 ụ nghĩa lịch sử
- Đối với n ớc ta:
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+ Đư làm thất b i cuộc chiến tranh xâm l ợc c a thực dân Pháp đ ợc đế quốc
Mỹ giúp sức.
+ Đư làm thất b i âm m u m rộng và kéo dài chiến tranh c a đế quốc Mỹ, kết
thúc chiến tranh lập l i hoà bình Đông D ơng;
+ Gi i phóng hoàn toàn miền Bắc, t o điều kiện để miền Bắc tiến lên ch
nghĩa xư hội làm căn cứ địa, hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh miền Nam;
+ Tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho nhân dân ta và nâng cao uy tín c a Việt
Nam trên tr ng quốc tế.
- Đối với quốc tế:
+ Cổ vũ m nh mẽ phong trào gi i phóng dân tộc trên thế giới, m rộng địa
bàn, tăng thêm lực l ợng cho ch nghĩa xư hội và cách m ng thế giới;
+ Cùng với nhân dân Lào và Campuchia đập tan ách thống trị c a ch nghĩa
thực dân Pháp ba n ớc Đông D ơng, m ra sự s p đổ c a ch nghĩa thực dân
kiểu cũ trên thế giới, tr ớc hết là hệ thống thuộc địa c a thực phân Pháp.
4.1.3.2. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
 Nguyên nhân thắng lợi
- Có sự lưnh đ o vững vàng c a Đ ng với đ ng lối kháng chiến đúng đắn; có
sự đoàn kết chiến đấu c a toàn dân tập hợp trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng
rãi đ ợc xây dựng trên nền t ng khối liên minh công nông và trí thức vững chắc.
- Có lực l ợng vũ trang gồm ba thứ quân do Đ ng ta trực tiếp lưnh đ o ngày
càng vững m nh, chiến đấu dũng c m, m u l ợc, tài trí.
- Có chính quyền dân ch nhân dân, c a dân, do dân và vì dân đ ợc giữ vững,
c ng cố và lớn m nh, làm công c sắc bén tổ chức toàn dân kháng chiến và xây
dựng chế độ mới.
- Có sự liên minh đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa ba dân tộc Việt Nam, Lào,
Campuchia; đồng th i có sự ng hộ, giúp đỡ to lớn c a Trung Quốc, Liên Xô, các
n ớc xư hội ch nghĩa, các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới, kể c nhân
dân tiến bộ Pháp.
 Bài học kinh nghiệm
- Thứ nhất, đề ra đ ng lối đúng đắn và quán triệt sâu rộng đ ng lối cho toàn
Đ ng, toàn dân, toàn quân thực hiện.
- Thứ hai, kết hợp chặt chẽ, đúng đắn nhiệm v chống đế quốc với nhiệm v
chống phong kiến và xây dựng chế độ dân ch nhân dân, gây mầm mống cho ch
nghĩa xư hội.
- Thứ ba, thực hiện ph ơng châm vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới,
xây dựng hậu ph ơng ngày càng vững m nh.
- Thứ tư, quán triệt t t ng chiến l ợc kháng chiến gian khổ và lâu dài, đồng
th i tích cực, ch động đề ra và thực hiện ph ơng thức tiến hành chiến tranh và
nghệ thuật quân sự sáng t o, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngo i giao,
đ a kháng chiến đến thắng lợi.
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- Thứ năm, tăng c ng công tác xây dựng Đ ng, nâng cao sức chiến đấu và
hiệu lực lưnh đ o c a Đ ng trong chiến tranh.
4.2. Đ ngă l iă khángă chi nă ch ngă M ,ă c uănu că th ngă nh tă Tổă qu c (1954 ậ
1975)
4.2.1.ăĐu ngăl iătrongăgiaiăđo nă1954 ậ 1964
4.2.1.1. Bối c nh lịch sử c a cách m ng Việt Nam sau tháng 7/1954
 Thuận lợi
- Hệ thống xư hội ch nghĩa tiếp t c lớn m nh về mọi mặt, nhất là Liên Xô;
- Phong trào gi i phóng dân tộc tiếp t c phát triển Châu Á, Châu Phi và khu
vực Mỹ La Tinh;
- Phong trào hoà bình dân ch lên cao các n ớc t b n;
- Miền Bắc hoàn toàn đ ợc gi i phóng, làm căn cứ địa chung cho c n ớc;
- Thế và lực c a cách m ng đư lớn m nh hơn sau chín năm kháng chiến;
- Nhân dân có Ủ chí độc lập thống nhất Tổ quốc.
 Khó khăn
- Đế quốc Mỹ có tiềm lực m nh về mọi mặt, âm m u làm bá ch thế giới với
các chiến l ợc toàn cầu ph n cách m ng;
- Thế giới b ớc vào th i kỳ chiến tranh l nh, ch y đua vũ trang giữa hai phe
xư hội ch nghĩa và t b n ch nghĩa;
- Xuất hiện sự bất đồng trong hệ thống xư hội ch nghĩa, nhất là giữa Liên Xô
và Trung Quốc;
- Đất n ớc ta bị chia làm hai miền, kinh tế miền Bắc nghèo nàn, l c hậu, miền
Nam tr thành thuộc địa kiểu mới c a Mỹ.
4.2.1.2. Quá trình hình thành, nội dung và Ủ nghĩa c a đ ng lối
 Quá trình hình thành và nội dung đ ng lối
- Tháng 7/1954, Hội nghị Trung ơng lần thứ sáu đư phân tích tình hình cách
m ng n ớc ta, xác định đế quốc Mỹ là kẻ thù chính c a nhân dân Việt Nam.
- Tháng 9/1954 Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tình hình mới và chính sách mới
c a Đ ng. Nghị quyết chỉ ra những đặc điểm ch yếu c a cách m ng Việt Nam
trong giai đo n mới: từ chiến tranh chuyển sang hòa bình; n ớc nhà t m chia làm
hai miền; từ nông thôn chuyển sang thành thị; từ phân tán chuyển sang tập trung.
- Hội nghị Trung ơng lần thứ b y (3/1955), lần thứ tám (8/1955) nhận định:
muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, c ng cố hòa bình, thống nhất đất n ớc, hoàn
thành độc lập và dân ch , điều cốt lõi là ph i ra sức c ng cố miền Bắc, đồng th i
giữ vững và đẩy m nh cuộc đấu tranh c a nhân dân miền Nam.
- Tháng 8/1956 t i Nam Bộ, đồng chí Lê Duẩn đư dự th o Đ ng lối cách
m ng miền Nam, xác định con đ ng phát triển c a cách m ng miền Nam là b o
lực cách m ng.
- Hội nghị Trung ơng lần thứ m i ba (12/1957) đ ng lối tiến hành đồng
th i hai chiến l ợc cách m ng đ ợc xác định. M c tiêu và nhiệm v cách m ng c a
Đ ng, toàn dân là: c ng cố miền Bắc, đ a miền Bắc tiến lên ch nghĩa xư hội.Tiếp
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t c đấu tranh để thực hiện thống nhất n ớc nhà trên cơ s độc lập và dân ch bằng
ph ơng pháp hòa bình.
- Hội nghị Trung ơng lần thứ m i lăm (01/1959) họp bàn về cách m ng
miền Nam. Hội nghị đư ra Nghị quyết về cách m ng miền Nam.
- Đ i hội III c a Đ ng (9/1960), Đ i hội đư hoàn chỉnh đ ng lối chiến l ợc
chung c a cách m ng Việt Nam trong giai đo n mới, c thể:
+ Nhiệm v chung.
+ Nhiệm v chiến l ợc.
+ Mối quan hệ c a cách m ng hai miền.
+ Vai trò, nhiệm v c a cách m ng mỗi miền.
+ Con đ ng thống nhất đất n ớc.
+ Triển vọng c a cách m ng Việt Nam.
 ụ nghĩa c a đ ng lối
- Thể hiện t t ng chiến l ợc c a Đ ng là gi ơng cao ngọn c độc lập dân
tộc và ch nghĩa xư hội.
- Thể hiện tinh thần độc lập, tự ch và sáng t o c a Đ ng.
- Đ ng lối là cơ s để Đ ng chỉ đ o quân dân ta đấu tranh giành thắng lợi.
4.2.2.ăĐ ngăl iătrongăgiaiăđo nă(1965 -1975)
4.2.2.1. Bối c nh lịch sử
Từ đầu năm 1965, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc "Chiến tranh c c bộ" với quy
mô lớn; đồng th i dùng không quân, h i quân tiến hành cuộc chiến tranh phá ho i
đối với miền Bắc. Tr ớc tình hình đó, Đ ng ta đư quyết định phát động cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu n ớc trên ph m vi toàn quốc.
 Thuận lợi
- Khi b ớc vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu n ớc, cách m ng thế giới
đang thế tiến công.
- miền Bắc, kế ho ch 5 năm lần thứ nhất đư đ t và v ợt các m c tiêu về
kinh tế, văn hoá. Sự chi viện sức ng i, sức c a miền Bắc cho cách m ng miền
Nam đ ợc đẩy m nh c theo đ ng bộ và đ ng biển.
- miền Nam, từ năm 1963 cuộc đấu tranh c a quân dân ta đư có b ớc phát
triển mới. Ba công c c a "Chiến tranh đặc biệt" (ng y quân, ng y quyền, ấp chiến
l ợc và đô thị) đều bị quân dân ta tấn công liên t c. Đến đầu năm 1965, chiến l ợc
"Chiến tranh đặc biệt" c a đế quốc Mỹ đ ợc triển khai đến mức cao nhất đư cơ b n
bị phá s n.
 Khó khăn
- Sự bất đồng giữa Liên Xô và Trung Quốc càng tr nên gay gắt và không có
lợi cho cách m ng Việt Nam.
- Việc đế quốc Mỹ m cuộc "Chiến tranh c c bộ", ồ t đ a quân đội viễn
chinh Mỹ và các n ớc ch hầu vào trực tiếp xâm l ợc miền Nam đư làm cho t ơng
quan lực l ợng tr nên bất lợi cho ta.
4.2.2.2. Quá trình hình thành, nội dung và Ủ nghĩa c a đ ng lối
 Quá trình hình thành và nội dung đ ng lối
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- Các Hội nghị c a Bộ chính trị đầu năm 1961 và 1962 đư nêu ch tr ơng giữ
vững và phát triển thế tiến công mà ta đư giành đ ợc sau cuộc tổng kh i nghĩa năm
1960, đ a cách m ng miền Nam từ kh i nghĩa từng phần phát triển thành chiến
tranh cách m ng trên quy mô toàn miền.
- Hội nghị Trung ơng lần thứ m i một (3/1965) và lần thứ m i hai
(12/1965) đư tập trung đánh giá tình hình và đề ra đ ng lối kháng chiến chống Mỹ,
cứu n ớc trên c n ớc. Đ ng lối có những nội dung cỏ b n sau:
+ Về nhận định tình hình và ch tr ơng chiến l ợc.
+ Quyết tâm và m c tiêu chiến l ợc.
+ Ph ơng châm chỉ đ o chiến l ợc.
+ T t ng chỉ đ o và ph ơng châm đấu tranh miền Nam.
+ T t ng chỉ đ o đối với miền Bắc.
+ Nhiệm v và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu hai miền.
 ụ nghĩa c a đ ng lối
- Thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, tinh thần cách m ng tiến công,
tinh thần độc lập tự ch , sự kiên trì m c tiêu gi i phóng miền Nam, thống nhất Tổ
quốc.
- Thể hiện t t ng nắm vững, gi ơng cao ngọn c độc lập dân tộc và ch
nghĩa xư hội, tiếp t c tiến hành đồng th i và kết hợp chặt chẽ hai chiến l ợc cách
m ng.
- Đó là đ ng lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào
sức mình là chính đ ợc phát triển trong hoàn c nh mới.
4.2.3.ăK tăqu ,ăỦănghƿaăl chăsử,ănguyênănhơnăthắngăl iăvƠăbƠiăh căkinhănghi m
4.2.3.1. Kết qu , Ủ nghĩa lịch sử
 Kết qu
- miền Bắc, thực hiện đ ng lối, ch tr ơng c a Đ ng, sau 21 năm nỗ lực
phấn đấu, công cuộc xây dựng ch nghĩa xư hội đư đ t đ ợc những thành tựu đáng
tự hào.
- miền Nam, với sự lưnh đ o, chỉ đ o đúng đắn c a Đ ng, quân ta đư v ợt
lên mọi gian khổ hy sinh, bền bỉ và anh dũng chiến đấu lần l ợt đánh b i các chiến
l ợc chiến tranh xâm l ợc c a đế quốc Mỹ.
 ụ nghĩa lịch sử
- Đối với n ớc ta:
+ Đư kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm l ợc, 30
năm chiến tranh cách m ng gi i phóng dân tộc, 117 năm chống ch nghĩa thực dân
ph ơng Tây, gi i phóng miền Nam, đ a l i độc lập, thống nhất, toàn vẹn lưnh thổ
đất n ớc;
+ Hoàn thành cuộc cách m ng dân tộc dân ch trên ph m vi c n ớc, m ra kỷ
nguyên mới cho dân tộc ta;
+ Tăng thêm sức m nh vật chất, tinh thần, thế và lực cho cách m ng và dân
tộc Việt Nam, để l i niềm tự hào sâu sắc và những kinh nghiệm quỦ cho sự nghiệp
dựng n ớc và giữ n ớc giai đo n sau;
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+ Góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín c a Đ ng và dân tộc Việt
Nam trên tr ng quốc tế.
- ụ nghĩa đối với cách m ng thế giới:
+ Đập tan cuộc ph n kích lớn nhất c a ch nghĩa đế quốc vào ch nghĩa xư hội
và cách m ng thế giới kể từ sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, b o vệ vững
chắc tiền đồn phía Đông Nam Á c a ch nghĩa xư hội;
+ Làm phá s n các chiến l ợc chiến tranh xâm l ợc c a đế quốc Mỹ, gây tổn
thất to lớn và tác động sâu sắc đến nội tình n ớc Mỹ tr ớc mắt và lâu dài;
+ Góp phần làm suy yếu ch nghĩa đế quốc.
4.2.3.2. Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
 Nguyên nhân thắng lợi
- Sự lưnh đ o đúng đắn c a Đ ng Cộng s n Việt Nam.
- Cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh c a nhân dân và quân đội c n ớc.
- Công cuộc xây dựng và b o vệ hậu ph ơng miền Bắc xư hội ch nghĩa, một
hậu ph ơng vừa chiến đấu vừa xây dựng, hoàn thành xuất sắc nghĩa v c a hậu
ph ơng lớn, hết lòng hết sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc
Mỹ xâm l ợc.
- Tình đoàn kết chiến đấu c a nhân dân ba n ớc Việt Nam, Lào, Campuchia
và sự ng hộ, sự giúp đỡ to lớn c a các n ớc xư hội ch nghĩa anh em, sự ng hộ
nhiệt tình c a chính ph và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới kể c nhân dân tiến
bộ Mỹ.
 Bài học kinh nghiệm
Một là, đề ra và thực hiện đ ng lối gi ơng cao ngọn c độc lập dân tộc và
ch nghĩa xư hội nhằm huy động sức m nh toàn dân đánh Mỹ, c n ớc đánh Mỹ.
Hai là, tin t ng vào sức m nh c a dân tộc, kiên định t t ng chiến l ợc tiến
công, quyết đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm l ợc.
Ba là, thực hiện chiến tranh nhân dân, tìm ra ph ơng pháp đấu tranh đúng đắn,
sáng t o.
Bốn là, trên cơ s đ ng lối, ch tr ơng chiến l ợc chung đúng đắn ph i có
công tác tổ chức thực hiện giỏi, năng động, sáng t o c a các cấp bộ đ ng trong quân
đội, c a các ngành, các địa ph ơng, thực hiện ph ơng châm giành thắng lợi từng
b ớc để đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Năm là, ph i hết sức coi trọng công tác xây dựng Đ ng, xây dựng lực l ợng
cách m ng c hậu ph ơng và tiền tuyến; ph i thực hiện liên minh ba n ớc Đông
D ơng và tranh th tối đa sự đồng tình, ng hộ ngày càng to lớn c a các n ớc xư
hội ch nghĩa, c a nhân dân và chính ph các n ớc yêu chuộng hoà bình và công lỦ
trên thế giới./.
Cơuăh iăônăt p
1. Hưy làm rõ ch tr ơng c a Đ ng về xây dựng và b o vệ chính quyền cách m ng
giai đo n 1945 – 1946.
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2. Anh (chị) hưy nêu kết qu , Ủ nghĩa, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm việc
thực hiện ch tr ơng c a Đ ng về xây dựng và b o vệ chính quyền cách m ng giai
đo n 1945 – 1946.
3. Hưy làm rõ quá trình hình thành và nội dung Đ ng lối kháng chiến chống thực
dân Pháp xâm l ợc c a Đ ng (1946 – 1954).
4. Phân tích nội dung Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” c a Đ ng. ụ nghĩa việc thực
hiện Chỉ thị.
5. Hưy làm rõ đ ng lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nuớc thống nhất Tổ quốc
(1954 – 1975).
_____________________________________________
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Ch ngă5
NGăL IăCỌNGăNGHI PăHịA

5.1.ăCôngănghi păhóaăth iăkỳătr căđổiăm i
5.1.1.ăM cătiêuăvƠăph ngăh ngăcôngănghi păhoá
Đ ng lối công nghiệp hóa đất n ớc đư đ ợc hình thành từ Đ i hội III c a
Đ ng (9/1960), từ 1960 đến 1975 công nghiệp hóa miền Bắc; từ 1975 đến 1985
công nghiệp hóa trên ph m vi c n ớc.
 miền Bắc
Trên cơ s phân tích đặc điểm kinh tế miền Bắc, Đ i hội III c a Đ ng khẳng
định: muốn c i biến tình tr ng kinh tế l c hậu c a n ớc ta, không có con đ ng nào
khác, ngoài con đ ng công nghiệp hóa xư hội ch nghĩa. Công nghiệp hóa xư hội
ch nghĩa là nhiệm v trung tâm trong suốt th i kỳ quá độ lên ch nghĩa xư hội
n ớc ta.
M c tiêu cơ b n c a công nghiệp hóa đ ợc Đ i hội III c a Đ ng xác định là
xây dựng một nền kinh tế xư hội ch nghĩa cân đối và hiện đ i; b ớc đầu xây dựng
cơ s vật chất và kỹ thuật c a ch nghĩa xư hội.
28

Hội nghị Trung ơng 7, khóa III nêu ph ơng h ớng chỉ đ o xây dựng và phát
triển công nghiệp: u tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lỦ; kết hợp
chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp; ra sức phát triển công
nghiệp nhẹ song song với việc u tiên phát triển công nghiệp nặng; ra sức phát triển
công nghiệp Trung ơng, đồng th i đẩy m nh phát triển công nghiệp địa ph ơng.
 Trên ph m vi c n ớc
Đ i hội IV c a Đ ng (12/1976): trên cơ s phân tích một cách toàn diện đặc
điểm, tình hình trong n ớc và quốc tế, Đ i hội đư đề ra đ ng lối công nghiệp hóa
xư hội ch nghĩa là: “Đẩy m nh công nghiệp hóa xư hội ch nghĩa, xây dựng cơ s
vật chất kỹ thuật c a ch nghĩa xư hội, đ a nền kinh tế n ớc ta từ s n xuất nhỏ lên
s n xuất lớn xư hội ch nghĩa. u tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lỦ
trên cơ s phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công
nghiệp và nông nghiệp c n ớc thành một cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp vừa
xây dựng kinh tế trung ơng vừa phát triển kinh tế địa ph ơng, kết hợp kinh tế
trung ơng với kinh tế địa ph ơng trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất”.
Đ i hội lần thứ V c a Đ ng (3/1982) đư xác định: Trong chặng đ ng đầu tiên
c a th i kỳ quá độ n ớc ta ph i lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, ra sức
phát triển công nghiệp s n xuất hàng tiêu dùng; việc xây dựng và phát triển công
nghiệp nặng trong giai đo n này cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm ph c v thiết
thực, có hiệu qu cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Đ i hội V coi đó là nội dung
chính c a công nghiệp hóa trong chặng đ ng tr ớc mắt.
5.1.2.ăĐánhăgiáăs ăth căhi năđ ngăl iăcôngănghi păhoá
 H n chế, sai lầm
Nhìn chung trong th i kỳ 1960-1985 chúng ta đư nhận thức và tiến hành công
nghiệp hóa theo kiểu cũ có những h n chế, sai lầm sau:
- Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, h ớng nội và thiên về
phát triển công nghiệp nặng.
- Ch yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ
c a các n ớc xư hội ch nghĩa; ch lực thực hiện công nghiệp hóa là Nhà n ớc và
doanh nghiệp nhà n ớc; việc phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa ch yếu bằng
cơ chế kế ho ch hóa tập trung quan liêu, bao cấp.
- Nóng vội, gi n đơn, ch quan duy Ủ chí, ham làm nhanh, làm lớn, không
quan tâm đến hiệu qu kinh tế - xư hội.
- Trong điều kiện chiến tranh phá ho i, bao vây, cô lập.
 Nguyên nhân h n chế, sai lầm
- Về khách quan, chúng ta tiến hành công nghiệp hóa từ một nền kinh tế l c
hậu, nghèo nàn và trong điều kiện chiến tranh kéo dài, vừa bị tàn phá nặng nề, vừa
không thể tập trung sức ng i sức c a cho công nghiệp hóa.
- Về chủ quan, chúng ta mắc những sai lầm nghiêm trọng trong việc xác định
m c tiêu, b ớc đi về cơ s vật chất kỹ thuật, bố trí cơ cấu s n xuất, cơ cấu đầu t …
5.2.ăCôngănghi păhóa,ăhi năđ iăhóaăth iăkỳăđổiăm i
5.2.1. Quáătrìnhăđổiăm iăt ăduyăv ăcôngănghi păhoá
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 Đ i hội VI c a Đ ng (12/1986)
- Đư nghiêm chỉ ra những sai lầm trong nhận thức và ch tr ơng công nghiệp
hóa th i kỳ 1960 - 1985, mà trực tiếp là m i năm từ 1975 đến 1985. Đó là:
+ Chúng ta đư ph m sai lầm trong việc xác định m c tiêu và b ớc đi về xây
dựng cơ s vật chất - kỹ thuật, c i t o xư hội ch nghĩa và qu n lỦ kinh tế... Do t
t ng chỉ đ o ch quan, nóng vội, muốn bỏ qua những b ớc đi cần thiết nên chúng
ta đư ch tr ơng đẩy m nh công nghiệp hóa trong khi ch a có đ các tiền đề cần
thiết, mặt khác chậm đổi mới cơ chế qu n lỦ kinh tế.
+ Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, tr ớc hết là cơ cấu s n xuất và đầu t ,
không kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu công nghiệp với nông nghiệp thành một cơ cấu
hợp lỦ, thiên về xây dựng công nghiệp nặng và những công trình quy mô lớn, không
tập trung sức gi i quyết về căn b n vấn đề l ơng thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng
và hàng xuất khẩu. Kết qu là đầu t nhiều nh ng hiệu qu thấp.
+ Không thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết c a Đ i hội lần thứ V c a Đ ng.
- Đ i hội đư VI đư c thể hóa nội dung công nghiệp hóa xư hội ch nghĩa trong
những năm còn l i c a chặng đ ng đầu tiên c a th i kỳ quá độ là thực hiện cho
bằng đ ợc 3 Ch ơng trình: l ơng thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu.
 Đ i hội VII c a Đ ng (6/1991)
Đ ng ta tiếp t c có những nhận thức mới, ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn
về công nghiệp hóa gắn với hiện đ i hóa. Hội nghị TW7, khóa VII (1/1994), Đ ng
ta đ a ra khái niệm về CNH, HĐH: “Công nghiệp hóa, hiện đ i hóa là quá trình
chuyển đổi căn b n, toàn diện các ho t động s n xuất kinh doanh, dịch v và qu n
lỦ kinh tế, xư hội, từ sử d ng lao động th công là chính sang sử d ng một cách phổ
biến sức lao động với công nghệ, ph ơng tiện và ph ơng pháp tiên tiến, hiện đ i,
dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học- công nghệ, t o ra năng suất
lao động xư hội cao”.
 Đ i hội VIII c a Đ ng (6/1996)
Nhìn l i đất n ớc sau 10 năm đổi mới đư nhận định: N ớc ta đư thoát khỏi
kh ng ho ng kinh tế - xư hội, nhiệm v đề ra cho chặng đ ng đầu c a th i kỳ quá
độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đư cơ b n hoàn thành cho phép n ớc ta
chuyển sang th i kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 Đ i hội IX (4/2001), Đ i hội X (4/2006) và Đ i hội XI c a Đ ng (01/2011)
Đ ng ta tiếp t c bổ sung và nhấn m nh một số điểm mới về m c tiêu, con
đ ng công nghiệp hóa rút ngắn n ớc ta, về công nghiệp hóa, hiện đ i hóa gắn
với kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đ i hóa và phát triển nhanh, bền vững.
5.2.2.ăM cătiêu,ăquanăđi măcôngănghi păhoá,ăhi năđ iăhoá
5.2.2.1. M c tiêu công nghiệp hoá, hiện đ i hoá
 M c tiêu cơ b n
M c tiêu cơ b n c a công nghiệp hóa, hiện đ i hóa là c i biến n ớc ta thành
một n ớc công nghiệp có cơ s vật chất - kỹ thuật hiện đ i, có cơ cấu kinh tế hợp
lỦ, quan hệ s n xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển c a lực l ợng s n xuất,
mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, dân giàu,
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n ớc m nh, dân ch , công bằng văn minh. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, n ớc ta tr
thành một n ớc công nghiệp hiện đ i theo định h ớng xư hội ch nghĩa.
 M c tiêu c thể
Đẩy m nh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức để
sớm đ a n ớc ta ra khỏi tình tr ng kém phát triển; t o nền t ng để đến năm 2020
đ a n ớc ta cơ b n tr thành n ớc công nghiệp theo h ớng hiện đ i.
5.2.2.2. Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đ i hoá
Một là, công nghiệp hóa gắn với hiện đ i hóa và công nghiệp hóa, hiện đ i hóa
gắn với phát triển kinh tế tri thức, b o vệ tài nguyên, môi tr ng.
Hai là, công nghiệp hóa, hiện đ i hóa gắn với phát triển kinh tế thị tr ng định
h ớng xư hội ch nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Ba là, lấy phát huy nguồn lực con ng i là yếu tố cơ b n cho sự phát triển
nhanh và bền vững.
Bốn là, khoa học và công nghệ là nền t ng và động lực c a công nghiệp hóa,
hiện đ i hóa.
Năm là, phát triển nhanh và bền vững; tăng tr ng kinh tế đi đôi với phát triển
văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xư hội.
5.2.3.ăN iădungăvƠăđ nhăh ngăcôngănghi păhoá,ăhi năđ iăhoáăgắnăv iăphátătri nă
kinhăt ătriăth că
5.2.3.1. Nội dung
Đ i hội X c a Đ ng chỉ rõ: “Chúng ta cần tranh th các cơ hội thuận lợi do bối
c nh quốc tế t o ra và tiềm năng, lợi thế c a n ớc ta để rút ngắn quá trình công
nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất n ớc theo định h ớng xư hội ch nghĩa gắn với phát
triển kinh tế tri thức. Ph i coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng c a nền kinh tế và
công nghiệp hóa, hiện đ i hóa”.
5.2.3.2. Định h ớng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy
m nh công nghiệp hoá, hiện đ i hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
 Đẩy m nh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa nông nghiệp nông thôn gi i quyết
đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn
- Một là, về công nghiệp hóa, hiện đ i hóa nông nghiệp, nông thôn:
+ Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một vấn đề lớn c a quá trình
công nghiệp hóa đối với tất c các n ớc tiến hành công nghiệp hóa trên thế giới.
n ớc ta trong những năm qua, vấn đề công nghiệp hóa, hiện đ i hóa nông nghiệp và
nông thôn đ ợc đặt vị trí quan trọng.
+ Trong những năm tới, định h ớng phát triển cho quá trình này là: chuyển
dịch m nh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn; tăng nhanh tỷ trọng giá trị s n
phẩm và lao động.
- Hai là, về quy ho ch phát triển nông thôn:
+ Khẩn tr ơng xây dựng các quy ho ch phát triển nông thôn, thực hiện ch ơng
trình xây dựng nông thôn mới.
+ Hình thành các khu dân c đô thị với kết cấu h tầng kinh tế, xư hội đồng bộ.
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+ Phát huy dân ch
nông thôn đi đôi với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng
cao trình độ dân trí, bài trừ các tệ n n xư hội, b o đ m an ninh, trật tự an toàn xư
hội.
- Ba là, về gi i quyết lao động, việc làm nông thôn:
+ Chú trọng d y nghề, gi i quyết việc làm cho nông dân.
+ Đầu t m nh hơn cho các ch ơng trình xóa đói gi m nghèo, nhất là các
vùng sâu, vùng xa, biên giới, h i đ o, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số.
 Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch v
- Một là, đối với công nghiệp và xây dựng:
+ Khuyến khích phát triển công nghiệp và xây dựng theo h ớng hiện đ i, nâng
cao chất l ợng và sức c nh tranh.
+ Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác,
công nghiệp phần mềm và công nghiệp bổ trợ có lợi thế c nh tranh, t o nhiều s n
phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động; phát triển một số khu kinh tế m và đặc
khu kinh tế, nâng cao hiệu qu c a các khu công nghiệp, khu chế xuất. Khuyến
khích và t o điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành công
nghiệp s n xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; s n xuất t liệu s n xuất quan
trọng theo h ớng hiện đ i; u tiên thu hút đầu t c a các tập đoàn kinh tế lớn n ớc
ngoài và các công ty lớn xuyên quốc gia.
+ Tích cực thu hút vốn trong và ngoài n ớc để đầu t thực hiện các dự án quan
trọng. Có chính sách h n chế xuất khẩu tài nguyên thô. Thu hút chuyên gia giỏi, cao
cấp c a n ớc ngoài và trong cộng đồng ng i Việt định c
n ớc ngoài.
+ Xây dựng đồng bộ kết cấu h tầng kỹ thuật kinh tế - xư hội.
- Hai la, đối với dịch vụ:
+ T o b ớc phát triển v ợt bậc c a các ngành dịch v , nhất là những ngành
có chất l ợng cao, tiềm năng lớn và có sức c nh tranh. Tận d ng tốt th i cơ hội
nhập quốc để t o b ớc phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Tiếp t c m
rộng và nâng cao chất l ợng các ngành dịch v truyền thống nh vận t i, th ơng
m i, ngân hàng, b u chính viễn thông, du lịch. Phát triển m nh các dịch v ph c v
s n xuất nông, lâm, ng nghiệp, ph c v đ i sống khu vực nông thôn.
+ Đổi mới căn b n cơ chế qu n lỦ và ph ơng thức cung ứng các dịch v
công cộng.
 Phát triển kinh tế vùng
- Một là, về cơ chế, chính sách:
Có cơ chế, chính sách phù hợp để các vùng trong c n ớc cùng phát triển
nhanh hơn trên cơ s phát huy lợi thế so sánh, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lỦ c a
mỗi vùng và liên vùng, đồng th i t o ra sự liên kết giữa các vùng nhằm đem l i hiệu
qu cao, khắc ph c tình tr ng chia cắt, khép kín theo địa giới hành chính.
- Hai là, xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm:
Xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, miền Nam
thành những trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao để các vùng này đóng góp
ngày càng lớn cho sự phát triển chung c a c n ớc. Trên cơ s phát triển các vùng
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kinh tế trọng điểm, t o ra động lực và sự lan tỏa đến các vùng khác và trợ giúp các
vùng khó khăn, đặc biệt các vùng biên giới, h i đ o, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây
Bắc. Có chính sách trợ giúp nhiều hơn về nguồn lực để phát triển các vùng khó
khăn. Bổ sung chính sách khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế và doanh nghiệp n ớc ngoài đến đầu t , kinh doanh t i các vùng khó khăn.
 Phát triển kinh tế biển
- Một là, xây dựng và thực hiện chiến l ợc phát triển kinh tế biển toàn diện,
có trọng tâm, trọng điểm. Sớm đ a n ớc ta tr thành quốc gia m nh về kinh tế biển
trong khu vực, gắn với b o đ m quốc phòng – an ninh và hợp tác quốc tế.
- Hai là, hoàn chỉnh quy ho ch và phát triển có hiệu qu hệ thống c ng biển
và vận t i biển, khai thác, khai thác và chế biến dầu khí, khai thác và chế biến h i
s n, phát triển du lịch biển, đ o. Đẩy m nh phát triển ngành công nghiệp đóng tàu
biển, đồng th i hình thành một số hành lang kinh tế ven biển.
 Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ
- Một là, phát triển nguồn nhân lực, đ m b o đến năm 2010 có nguồn nhân
lực với cơ cấu đồng bộ và chất l ợng cao, tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp
còn kho ng 30 - 35% lực l ợng lao động xư hội.
- Hai là, phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế phát triển nh y
vọt c a cách m ng khoa học và công nghệ. Lựa chọn và đi ngay vào công nghệ hiện
đ i một số ngành, lĩnh vực then chốt.
- Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa ho t động khoa học và công nghệ với giáo d c
và đào t o, t o động lực đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa và phát triển kinh
tế tri thức. Thực hiện chính sách trọng d ng nhân tài.
- Bốn là, đổi mới cơ b n cơ chế qu n lỦ khoa học và công nghệ đặc biệt là cơ
chế tài chính.
 B o vệ, sử d ng hiệu qu tài nguyên quốc gia, c i thiện môi tr ng tự
nhiên
- Một là, tăng c ng qu n lỦ tài nguyên quốc gia. Ngăn chặn các hành vi h y
ho i và gây ô nhiễm môi tr ng. Quan tâm đầu t cho lĩnh vực môi tr ng, nhất là
các ho t động thu gom, tái chế và xử lỦ chất th i, phát triển và ứng d ng công nghệ
s ch hoặc công nghệ ít gây ô nhiêm môi tr ng. Hoàn chỉnh luật pháp, tăng c ng
qu n lỦ nhà n ớc về b o vệ và c i thiện môi tr ng tự nhiên.
- Hai là, từng b ớc hiện đ i hóa công tác nghiên cứu, dự báo khí t ợng –
th y văn, ch động phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu n n.
- Ba là, xử lỦ tốt mối quan hệ giữa tăng dân số, phát triển kinh tế và đô thị
hóa với b o vệ môi tr ng, b o đ m phát triển bền vững.
- Bốn là, m rộng hợp tác quốc tế về b o vệ môi tr ng và qu n lỦ tài
nguyên thiên nhiên, chú trọng lĩnh vực qu n lỦ, khai thác và sử d ng tài nguyên
n ớc.
5.2.4.ăK tăqu ,ăỦănghƿa,ăh năch ăvƠănguyênănhơn
5.2.4.1. Kết qu thực hiện đ ng lối và Ủ nghĩa
Sau hơn 25 năm đổi mới, đất n ớc ta đư thu đ ợc những thành tựu to lớn, có
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Ủ nghĩa lịch sử, trong đó có những thành tựu nổi bật c a công nghiệp hóa, hiện đ i
hóa.
- Một là, cơ s vật chất - kỹ thuật c a đất n ớc đ ợc tăng c ng đáng kể, kh
năng độc lập tự ch c a nền kinh tế đ ợc nâng cao.
- Hai là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo h ớng công nghiệp hóa, hiện đ i
hóa đư đ t đ ợc những kết qu quan trọng:
Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng, tỷ trọng nông, lâm nghiệp và th y
s n gi m; Trong từng ngành kinh tế đều có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu s n
xuất, cơ cấu công nghệ theo h ớng tiến bộ, hiệu qu , gắn với s n xuất, với thị
tr ng.
Cơ cấu kinh tế vùng đư có điều chỉnh theo h ớng phát huy lợi thế so sánh
c a từng vùng. Các vùng kinh tế trọng điểm phát triển khá nhanh đóng góp quan
trọng vào sự tăng tr ng và là đầu tàu c a nền kinh tế.
Cơ cấu thành phần kinh tế tiếp t c dịch chuyển theo h ớng phát huy tiềm
năng c a các thành phần kinh tế và đan xen nhiều hình thức s hữu.
Cơ cấu lao động đư có sự chuyển đổi tích cực gắn liền với quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế.
- Ba là, những thành tựu c a công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đư góp phần quan
trọng đ a nền kinh tế đ t tốc độ tăng tr ng khá cao, bình quân 10 năm từ năm
2001 đến nay 2010 là 7,26%/năm. Điều đó đư góp phần quan trọng vào công tác
xóa đói gi m nghèo. Thu nhập đầu ng i bình quân hàng năm tăng lên đáng kể.
Năm 2005, đ t 640 USD/ng i, năm 2010 đ t 1.168 USD/ng i. Đ i sống vật chất,
tinh thần c a nhân dân tiếp t c đ ợc c i thiện.
Những thành tựu trên có Ủ nghĩa rất quan trọng, là cơ s để sớm đ a n ớc ta
ra khỏi tình tr ng kém phát triển và cơ b n tr thành n ớc công nghiệp theo h ớng
hiện đ i vào năm 2020.
5.2.4.2. H n chế và nguyên nhân
 H n chế
Bên c nh những thành tựu to lớn đư đ t đ ợc, công nghiệp hóa, hiện đ i hóa
th i gian qua n ớc ta vẫn còn nhiều h n chế, nổi bật là:
- Tốc độ tăng tr ng kinh tế vẫn thấp so với kh năng. Tăng tr ng kinh tế ch
yếu theo chiều rộng, tiêu hao vật chất cao, sử d ng nhiều tài nguyên, vốn và lao
động. Năng suất lao động còn thấp so với nhiều n ớc trong khu vực.
- Nguồn lực c a đất n ớc ch a đ ợc sử d ng có hiệu qu cao, nguồn vốn c a
Nhà n ớc còn bị lưng phí, thất thoát nghiêm trọng. Nhiều nguồn lực trong dân ch a
đ ợc phát huy.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo h ớng công nghiệp hóa, hiện đ i hóa còn
chậm.
- Các vùng kinh tế trọng điểm ch a phát huy đ ợc thế m nh để đi nhanh vào
cơ cấu kinh tế hiện đ i. Kinh tế vùng ch a có sự liên kết chặt chẽ, hiệu qu thấp và
ch a đ ợc quan tâm đúng mức.
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- Cơ cấu thành phần kinh tế phát triển ch a t ơng xứng với tiềm năng, ch a
t o đ ợc đầy đ môi tr ng hợp tác, c nh tranh bình đẳng và kh năng phát triển
c a các thành phần kinh tế.
- Cơ cấu đầu t ch a hợp lỦ. Công tác quy ho ch chất l ợng thấp, qu n lỦ
kém, ch a phù hợp với cơ chế thị tr ng.
- Kết cấu h tầng kinh tế, xư hội ch a đáp ứng yêu cầu phát triển.
 Nguyên nhân
Những h n chế trên do nhiều nguyên nhân, nh ng ch yếu là nguyên nhân ch
quan nh :
- Công tác lưnh đ o c a Đ ng, qu n lỦ điều hành c a Nhà n ớc trong xử lỦ
mối quan hệ giữa tốc độ và chất l ợng tăng tr ng, giữa tăng tr ng kinh tế với tiến
bộ và công bằng xư hội, b o vệ môi tr ng còn h n chế; công tác dự báo ch a tốt.
- Nhiều chính sách và gi i pháp ch a đ m nh để huy động và sử d ng tốt các
nguồn lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xư hội.
- Sự yếu kém c a thể chế kinh tế thị tr ng, c a chất l ợng nguồn nhân lực,
kết cấu h tầng đư tr thành ba điểm nghẽn c n tr sự phát triển.
- Chỉ đ o và tổ chức thực hiện yếu kém.
Cơuăh iăônăt p
1. Phân tích quá trình đổi mới t duy về công nghiệp hóa c a Đ ng th i kỳ đổi mới.
2. Hưy nêu những quan điểm công nghiệp hoá, hiện đ i hoá c a Đ ng th i kỳ đổi
mới.
3. Phân tích quan điểm công nghiệp hoá gắn với hiện đ i hoá và công nghiệp hoá,
hiện đ i hoá gắn với kinh tế tri thức và b o vệ tài nguyên, môi tr ng.
4. Phân tích quan điểm công nghiệp hoá, hiện đ i hoá gắn với phát triển kinh tế thị
tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.
5. Hưy làm rõ định h ớng phát triển c a Đ ng về b o vệ, sử d ng hiệu qu tài
nguyên quốc gia, c i thiện môi tr ng tự nhiên.
6. Hưy làm rõ định h ớng phát triển c a Đ ng về đẩy m nh công nghiệp hoá, hiện
đ i hoá nông nghiệp, nông thôn, gi i quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông
dân, nông thôn trong giai đo n hiện nay.

___________________________________

Đ

Ch ngă6
NGăL IăXỂYăD NGăN NăKINHăT ăTH ăTR
Đ NHăH
NGăXĩăH IăCH ăNGHƾA
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6.1.ăQuáătrìnhăđổiăm iănh năth căv ăkinhăt ăth ătr ng
6.1.1.ăC ăch ăqu nălỦăkinhăt ăth iăkỳătr căđổiăm i
6.1.1.1. Cơ chế kế ho ch hóa tập trung quan liêu, bao cấp
 Đặc điểm
Thứ nhất, nhà n ớc qu n lỦ nền kinh tế ch yếu bằng mệnh lệnh hành chính
dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống d ới.
Thứ hai, các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào ho t động s n xuất,
kinh doanh c a các doanh nghiệp nh ng l i không chịu trách nhiệm gì về vật chất
đối với các quyết định c a mình.
Thứ ba, quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện
vật là ch yếu. Nhà n ớc qu n lỦ kinh tế thông qua chế độ “cấp phát – giao nộp”.
H ch toán kinh tế chỉ là hình thức.
Thứ tư, bộ máy qu n lỦ cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng động
vừa sinh ra đội ngũ qu n lỦ kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu.
Chế độ bao cấp đ ợc thực hiện d ới các hình thức ch yếu sau: bao cấp qua
giá; bao cấp qua chế độ tem phiếu; bao cấp qua chế độ cấp phát vốn c a ngân sách.
 Kết qu , Ủ nghĩa, h n chế và nguyên nhân h n chế c a quá trình thực hiện
cơ chế kế ho ch hóa tập trung quan liêu bao cấp
- Trong th i kỳ kinh tế còn tăng tr ng ch yếu theo chiều rộng thì cơ chế này
có tác d ng nhất định.
- Cơ chế này l i th tiêu c nh tranh, kìm hưm tiến bộ khoa học – công nghệ,
triệt tiêu động lực kinh tế đối với ng i lao động, không kích thích tính năng động,
sáng t o c a các đơn vị s n xuất, kinh doanh.
- Tr ớc đổi mới, do ch a thừa nhận s n xuất hàng hóa và cơ chế thị tr ng,
chúng ta xem kế ho ch hóa là đặc tr ng quan trọng nhất c a kinh tế xư hội ch
nghĩa.
6.1.1.2. Nhu cầu đổi mới cơ chế qu n lỦ kinh tế
Tr ớc năm 1986 chúng ta đư có những b ớc c i tiến về nền kinh tế theo
h ớng thị tr ng, tuy nhiên còn ch a toàn diện, ch a triệt để. Đó là:
- Khoán s n phẩm trong nông nghiệp theo Chỉ thị 100 – CT/TW (31/1/1981)
c a Ban Bí th Trung ơng khóa IV;
- Bù giá vào l ơng Long An;
- Nghị quyết TW8 khóa V (6/1985) về giá - l ơng - tiền…
- Thực hiện Nghị định 25/CP (21/1/1981) và Nghị định 26/CP (21/1/1981) c a
Chính ph .
Đó là những căn cứ thực tế để Đ ng đi đến quyết định thay đổi cơ chế qu n lỦ
kinh tế.
6.1.2.ăS ăhìnhăthƠnhăt ăduyăc aăĐ ngăv ăkinhăt ăth ătr ngăth iăkỳăđổiăm i
6.1.2.1. T duy c a Đ ng về kinh tế thị tr ng từ Đ i hội VI đến Đ i hội VIII
Một là, kinh tế thị tr ng không ph i là cái riêng có c a ch nghĩa t b n mà
là thành tựu phát triển chung c a nhân lo i:
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- Lịch sử phát triển nền s n xuất xư hội cho thấy s n xuất và trao đổi hàng hóa
là tiền đề quan trọng cho sự ra đ i và phát triển c a kinh tế thị tr ng.
- Kinh tế thị tr ng đư có mầm mống từ trong xư hội nô lệ, hình thành trong
xư hội phong kiến và phát triển cao trong ch nghĩa t b n.
- Kinh tế thị tr ng có lịch sử phát triển lâu dài, nh ng cho đến nay nó mới
biểu hiện rõ rệt nhất trong ch nghĩa t b n. Điều đó khiến cho ng i ta nghĩ rằng
kinh tế thị tr ng là s n phẩm riêng c a ch nghĩa t b n.
Hai là, kinh tế thị tr ng còn tồn t i khách quan trong th i kỳ quá độ lên ch
nghĩa xư hội:
- Kinh tế thị tr ng chỉ đối lập với kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, chứ không
đối lập với các chế độ xư hội. Kinh tế thị tr ng là thành tựu chung c a văn minh
nhân lo i, kinh tế thị tr ng tồn t i và phát triển nhiều ph ơng thức s n xuất khác
nhau. Vì vậy, kinh tế thị tr ng không đối lập với ch nghĩa xư hội, nó tồn t i khách
quan trong th i kỳ quá độ lên ch nghĩa xư hội và c trong ch nghĩa xư hội.
- Đ i hội VII c a Đ ng (6/1991) kết luận s n xuất hàng hóa không đối lập với
ch nghĩa xư hội, nó tồn t i khách quan và cần thiết cho xây dựng xư hội ch nghĩa.
Đồng th i cũng xác định cơ chế vận hành c a nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần theo định h ớng xư hội ch nghĩa n ớc ta là “cơ chế thị tr ng có sự qu n lỦ
c a Nhà n ớc”.
- Đ i hội VIII (6/1996) đề ra nhiệm v đẩy m nh công cuộc đổi mới toàn diện
và đồng bộ, tiếp t c phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế
thị tr ng có sự qu n lỦ c a Nhà n ớc theo định h ớng xư hội ch nghĩa.
Ba là, có thể và cần thiết sử d ng kinh tế thị tr ng để xây dựng ch nghĩa xư
hội n ớc ta:
- Kinh tế thị tr ng không đối lập với ch nghĩa xư hội, nó còn tồn t i khách
quan trong th i kỳ quá độ lên ch nghĩa xư hội. Vì vậy, có thể và cần thiết sử d ng
kinh tế thị tr ng để xây dựng ch nghĩa xư hội n ớc ta.
- Kinh tế thị tr ng có vai trò rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, xư hội
n ớc ta.
- Thực tế cho thấy, ch nghĩa t b n không sinh ra kinh tế thị tr ng nh ng đư
biết kế thừa và khai thác có hiệu qu các lợi thế c a kinh tế thị tr ng để phát triển.
Thực tiễn đổi mới n ớc ta cũng đư chứng minh sự cần thiết và hiệu qu c a việc
sử d ng kinh tế thị tr ng làm ph ơng tiện xây dựng ch nghĩa xư hội.
6.1.2.2. T duy c a Đ ng về kinh tế thị tr ng từ Đ i hội IX đến Đ i hội XI
 Đ i hội IX c a Đ ng (4/2001)
- Xác định nền kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là mô hình kinh
tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã. Đó là nền kinh tế
hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị tr ng, có sự qu n lỦ c a Nhà
n ớc theo định h ớng xư hội ch nghĩa.
- Đ i hội IX xác định kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là “Một
kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật c a kinh tế thị tr ng vừa dựa trên cơ s
và chịu sự chi phối b i các nguyên tắc và b n chất c a ch nghĩa xư hội”.
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 Đ i hội X (4/2006), Đ i hội XI (01/2011) c a Đ ng
Đã làm sáng tỏ thêm nội dung cơ b n c a định h ớng xư hội ch nghĩa trong
phát triển kinh tế thị tr ng n ớc ta, thể hiện bốn tiêu chí là:
- Về m c đích phát triển;
- Về ph ơng h ớng phát triển;
- Về định h ớng xư hội và phân phối;
- Về qu n lỦ.
Những tiêu chí trên vừa thể hiện tính định h ớng xư hội ch nghĩa c a nền
kinh tế thị tr ng n ớc ta, vừa thể hiện sự khác biệt cơ b n giữa kinh tế thị tr ng
định h ớng xư hội ch nghĩa với kinh tế thị tr ng t b n ch nghĩa.
6.2. Ti pă t că hoƠnă thi n Th ă ch ă kinhă t ă th ă tr ngă đ nhă h ngă xưă h iă ch ă
nghƿaăởăn căta
6.2.1. M cătiêuăvƠăquanăđi măc ăb n
6.2.1.1. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị tr ng
 Thể chế kinh tế:
Thể chế kinh tế là một hệ thống các quy ph m pháp luật nhằm điều chỉnh các
ch thể kinh tế, các hành vi s n xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Nó bao
gồm các yếu tố ch yếu là các đ o luật, quy chế, quy tắc, chuẩn mực về kinh tế gắn
với các chế tài về xử lỦ vi ph m, các tổ chức kinh tế, các cơ quan qu n lỦ nhà n ớc
về kinh tế, truyền thống văn hóa và văn minh kinh doanh, cơ chế vận hành nền kinh
tế.
 Thể chế kinh tế thị tr ng:
Thể chế kinh tế thị tr ng là một tổng thể bao gồm các bộ quy tắc, luật lệ và
hệ thống các thực thể, tổ chức kinh tế đ ợc t o lập nhằm điều chỉnh ho t động giao
dịch, trao đổi trên thị tr ng. Thể chế kinh tế thị tr ng bao gồm:
- Các quy tắc về hành vi kinh tế diễn ra trên thị tr ng;
- Cách thức thực hiện các quy tắc;
- Các thị tr ng.
 Thể chế kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa:
Thể chế kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là thể chế kinh tế thị
tr ng, trong đó các thiết chế, công c và nguyên tắc vận hành đ ợc tự giác t o lập
và sử d ng để phát triển lực l ợng s n xuất, c i thiện đ i sống nhân dân, vì m c tiêu
dân giàu, n ớc m nh, dân ch , công bằng văn minh. Nói cách khác, Thể chế kinh tế
thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là công c h ớng dẫn cho các ch thể trong
nền kinh tế vận động theo đuổi m c tiêu kinh tế - xư hội tối đa, chứ không đơn
thuần là m c tiêu lợi nhuận tối đa.
6.2.1.2. M c tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa
 M c tiêu cơ b n:
Làm cho các thể chế phù hợp với những nguyên tắc cơ b n c a kinh tế thị
tr ng, thúc đẩy kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa phát triển nhanh,
hiệu qu , bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, giữ vững định h ớng xư
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hội ch nghĩa, xây dựng và b o vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xư hội ch nghĩa.
M c tiêu này yêu cầu ph i hoàn thành cơ b n vào năm 2020.
Đ i hội XI c a Đ ng (01/2011) nhấn m nh: “Tiếp t c hoàn thiện kinh tế thị
tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu
l i nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng tr ng ổn định kinh tế vĩ mô, là một trong ba
đột phá chiến l ợc trong 10 năm đến”.
 M c tiêu tr ớc mắt:
Một là, từng b ớc xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật. Phát huy vai trò ch
đ o c a kinh tế nhà n ớc đi đôi với phát triển m nh mẽ các thành phần kinh tế và
các lo i hình doanh nghiệp. Hình thành một số tập đoàn kinh tế, các tổng công ty đa
s hữu, áp d ng mô hình qu n lỦ hiện đ i, có năng lực canh tranh quốc tế.
Hai là, đổi mới cơ b n mô hình tổ chức và ph ơng thức ho t động c a các đơn
vị sự nghiệp công.
Ba là, phát triển đồng bộ, đa d ng các lo i thị tr ng cơ b n thống nhất trong
c n ớc, từng b ớc liên thông với thị tr ng khu vực và thế giới.
Bốn là, gi i quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn
hóa, đ m b o tiến bộ, công bằng xư hội, b o vệ môi tr ng.
Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu qu qu n lỦ c a Nhà n ớc và phát huy vai trò
c a Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xư hội và nhân dân trong qu n lỦ,
phát triển kinh tế - xư hội.
6.2.1.3. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch
nghĩa
- Nhận thức đầy đ , tôn trọng và vận d ng đúng đắn các quy luật khách quan
c a kinh tế thị tr ng, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện c a Việt Nam, đ m
b o định h ớng xư hội ch nghĩa c a nền kinh tế.
- Đ m b o tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành c a thể chế kinh tế, giữa
các yếu tố thị tr ng và các lo i thị tr ng, giữa thể chế kinh tế với thể chế chính
trị, xư hội, giữa Nhà n ớc, thị tr ng và xư hội. Gắn kết hài hòa giữa tăng tr ng
kinh tế với tiến bộ và công bằng xư hội, phát triển văn hóa và b o vệ môi tr ng.
- Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị tr ng c a nhân lo i và
kinh nghiệp tổng kết từ thực tiễn đổi mới n ớc ta, ch động và tích cực hội nhập
kinh tế quốc tế, đồng th i giữ vững độc lập, ch quyền quốc gia, giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xư hội.
- Ch động, tích cực gi i quyết các vấn đề lỦ luận và thực tiễn quan trọng, bức
xúc, đồng th i ph i có b ớc đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm.
- Nâng cao năng lực lưnh đ o c a Đ ng, hiệu lực và hiệu qu qu n lỦ c a Nhà
n ớc, phát huy sức m nh c a c hệ thống chính trị trong quá trình hoàn thiện thể
chế kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa.
6.2.2.ă M tăs ăch ătr ngăti păt căhoƠnăthi năTh ăch ăkinhăt ăth ătr ngăđ nhă
h ngăxưăh iăch ănghƿa
6.2.2.1. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch
nghĩa
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- Chúng ta cần thiết sử d ng kinh tế thị tr ng làm ph ơng tiện xây dựng ch
nghĩa xư hội;
- Kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là cơ s kinh tế c a sự phát
triển theo định h ớng xư hội ch nghĩa;
- Kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là nền kinh tế vừa tuân theo
quy luật c a kinh tế thị tr ng, vừa đ ợc dẫn dắt, chi phối b i các nguyên tắc và
b n chất c a ch nghĩa xư hội.
6.2.2.2. Hoàn thiện thể chế về s hữu và các thành phần kinh tế, lo i hình doanh
nghiệp và các tổ chức s n xuất kinh doanh
 Hoàn thiện thể chế về s hữu:
- Khẳng định đất đai thuộc s hữu toàn dân mà đ i diện là Nhà n ớc, đồng
th i đ m b o và tôn trọng các quyền c a ng i sử d ng đất.
- Tách biệt vai trò c a Nhà n ớc với t cách là bộ máy công quyền với vai trò
ch s hữu tài s n, vốn c a Nhà n ớc; tách chức năng ch s hữu tài s n, vốn c a
Nhà n ớc với chức năng qu n trị kinh doanh c a doanh nghiệp nhà n ớc.
- Quy định c thể quyền c a ch s hữu và những ng i liên quan đối với các
lo i tài s n, đồng th i quy định trách nhiệm, nghĩa v c a họ đối với xư hội. Bổ
sung luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển s hữu tập thể,
các hợp tác xư. T o cơ chế khuyến khích liên kết giữa s hữu nhà n ớc, s hữu tập
thể và s hữu t nhân, làm cho chế độ s hữu cổ phần, s hữu hỗn hợp tr thành
hình thức s hữu ch yếu c a doanh nghiệp trong nền kinh tế.
- Ban hành các quy định pháp lỦ về quyền s hữu c a doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân n ớc ngoài t i Việt Nam.
 Hoàn thiện thể chế về phân phối:
- Hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách về phân bổ nguồn lực, phân phối và
phân phối l i. Các nguồn lực xư hội đ ợc phân bổ theo cơ chế thị tr ng và chiến
l ợc, quy ho ch, kế ho ch phát triển kinh tế c a Nhà n ớc, đ m b o hiệu qu kinh
tế - xư hội. Chính sách phân phối và phân phối l i ph i đ m b o hài hòa lợi ích c a
Nhà n ớc, c a ng i lao động và c a doanh nghiệp, t o động lực cho ng i lao
động.
- Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu qu ho t động c a các ch thể trong nền
kinh tế. Đổi mới, sắp xếp l i để nâng cao hiệu qu các doanh nghiệp nhà n ớc để
phát huy vài trò ch đ o c a kinh tế nhà n ớc. Thu hẹp các lĩnh vực độc quyền nhà
n ớc.
- Đổi mới, phát triển các hợp tác xư, tổ hợp tác theo cơ chế thị tr ng.
- Đổi mới cơ chế qu n lỦ c a Nhà n ớc để các đơn vị sự nghiệp công lập phát
triển m nh mẽ, có hiệu qu .
6.2.2.3. Hoàn thiện thể chế b o đ m đồng bộ các yếu tố thị tr ng và phát triển
đồng bộ các lo i thị tr ng
- Hoàn thiện thể chế về giá, c nh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh
doanh. Hoàn thiện cơ chế giám sát, điều tiết thị tr ng và xúc tiến th ơng m i, đầu
t và gi i quyết tranh chấp phù hợp với kinh tế thị tr ng và cam kết quốc tế. Đa
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d ng hóa các lo i thị tr ng hàng hóa và dịch v theo h ớng hiện đ i, chú trọng
phát triển thị tr ng dịch v . Tự do hóa th ơng m i và đầu t phù hợp cam kết quốc
tế. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất l ợng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm,
môi tr ng. và tăng c ng kiểm tra chất l ợng hàng hóa, dịch v và xử lỦ sai ph m.
Phát huy tốt vai trò điều hành thị tr ng tiền tệ c a Ngân hàng nhà n ớc, từng b ớc
m rộng thị tr ng tín d ng, các dịch v ngân hàng cho phù hợp với cam kết quốc
tế.
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách cho ho t động và phát
triển lành m nh c a thị tr ng chứng khoán. T o điều kiện phát triển các doanh
nghiệp b o hiểm thuộc các thành phần kinh tế, đa d ng hóa và nâng cao chất l ợng
các s n phẩm b o hiểm, thực hiện lộ trình m cửa thị tr ng b o hiểm theo cam kết
hội nhập quốc tế; hoàn thiện luật pháp, cơ chế thị tr ng; hoàn thiện luật pháp chính
sách về tiền l ơng, tiền công.
- Xây dựng đồng bộ luật pháp, cơ chế, chính sách qu n lỦ, hỗ trợ các tổ chức
nghiên cứu , ứng d ng, chuyển giao công nghệ. Đổi mới cơ chế qu n lỦ khoa học và
công nghệ phù hợp với cơ chế thị tr ng, nâng cao hiệu qu ho t động c a cơ quan
qu n lỦ thị tr ng công nghệ. Nhà n ớc tăng đầu t và đồng th i đẩy m nh xư hội
hóa cho các ngành giáo d c, y tế, văn hóa, thể d c, thể thao. Tăng c ng qu n lỦ
nhà n ớc để h n chế các mặt trái c a cơ chế thị tr ng đối với các ho t động dịch
v .
6.2.2.4. Hoàn thiện thể chế gắn tăng tr ng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện
tiến bộ, công bằng xư hội trong từng b ớc, từng chính sách phát triển và b o vệ môi
tr ng
- Thực hiện chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với tích cực thực hiện
gi m nghèo, đặc biệt các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc và các căn cứ
cách m ng tr ớc đây.
- Xây dựng hệ thống b o hiểm xư hội đa d ng và linh ho t phù hợp với yêu
cầu c a kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa. M rộng các hình thức b o
hiểm bắt buộc và tự nguyện. Chăm sóc các đối t ợng b o trợ xư hội, b o đ m cho
họ có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống và tự v ơn lên. Phát triển
đa d ng các hình thức tổ chức tự nguyện, nhân đ o, ho t động không vì m c tiêu lợi
nhuận, chăm sóc các đối t ợng b o trợ xư hội.
- Hoàn thiện luật pháp, chính sách về b o vệ môi tr ng, có chế tài đ m nh
đối với các tr ng hợp vi ph m, xử lỦ triệt để những điểm ô nhiễm môi tr ng
nghiêm trọng và ngăn chặn không để phát sinh thêm.
6.2.2.5. Hoàn thiện thể chế về vai trò lưnh đ o c a Đ ng, qu n lỦ c a Nhà n ớc và
sự tham gia c a các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xư hội
- Đ ng ph i kịp th i chỉ đ o nghiên cứu lỦ luận và tổng kết thực tiễn để xác
định rõ, c thể và đầy đ hơn mô hình kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch
nghĩa.
- Đổi mới và nâng cao vai trò, hiệu lực qu n lỦ kinh tế c a Nhà n ớc..
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- Với các tổ chức dân c , tổ chức chính trị - xư hội, tổ chức xư hội, nghề
nghiệp để phát huy vai trò c a các tổ chức này Nhà n ớc ph i tiếp t c hoàn thiện
luật pháp, cơ chế, chính sách, t o điều kiện để các hình thức tổ chức và nhân dân
tham gia tích cực và có hiệu qu vào quá trình ho ch định, thực thi, giám sát thực
hiện luật pháp, các ch tr ơng phát triển kinh tế - xư hội.
6.2.3.ăK tăqu ,ăỦănghƿa,ăh năch ăvƠănguyênănhơn
6.2.3.1. Kết qu và Ủ nghĩa
Một là, sau hơn 25 năm đổi mới, n ớc ta đư chuyển đổi thành công từ thể chế
kinh tế kế ho ch hóa tập trung quan liêu – bao cấp sang thể chế kinh tế thị tr ng
định h ớng xư hội ch nghĩa.
Hai là, chế độ s hữu với nhiều hình thức và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần
đ ợc hình thành.
Ba là, các lo i thị tr ng cơ b n đư ra đ i và từng b ớc phát triển thống nhất
trong c n ớc, gắn với thị tr ng khu vực và thế giới. Cơ chế thị tr ng có sự qu n
lỦ c a Nhà n ớc đư và đang đi vào cuộc sống thay cho cơ chế kế ho ch hóa tập
trung.
Bốn là, việc gắn phát triển kinh tế với gi i quyết các vấn đề xư hội, xóa đói,
gi m nghèo đ t nhiều kết qu tích cực.
6.2.3.2. H n chế và nguyên nhân
 H n chế:
- Quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội
ch nghĩa còn chậm, ch a theo kịp yêu cầu c a công cuộc đổi mới và hội nhập kinh
tế quốc tế. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ch a đầy đ ch a đồng bộ và
thống nhất.
- Vấn đề s hữu, qu n lỦ và phân phối trong doanh nghiêp nhà n ớc ch a gi i
quyết tốt. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác còn bị phân biệt đối xử.
Việc xử lỦ các vấn đề liên quan đến đất đai còn nhiều v ớng mắc. Các yếu tố thị
tr ng và các lo i thị tr ng hình thành, phát triển chậm, thiếu đồng bộ, vận hành
ch a thông suốt. Thị tr ng tài chính, bất động s n, khoa học và công nghệ phát
triển chậm, qu n lỦ Nhà n ớc đối với các lo i thị tr ng còn nhiều bất cập. Phân bổ
nguồn lực quốc gia ch a hợp lỦ. Cơ chế “xin-cho’ ch a đ ợc xóa bỏ triệt để. Chính
sách tiền l ơng còn mang tính bình quân.
- Cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành c a bộ máy Nhà n ớc còn nhiều bất cập,
hiệu qu , hiệu lực qu n lỦ còn thấp. C i cách hành chính chậm, ch a đ t yêu cầu
m c tiêu đặt ra. Tệ tham nhũng, lưng phí, quan liêu vẫn nghiêm trọng.
- Cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực văn hóa, xư hội đổi mới chậm.
Kho ng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân c và các vùng ngày càng lớn. Hệ
thống an sinh xư hội còn sơ khai. Nhiều vấn đề bức xúc trong xư hội và b o vệ môi
tr ng ch a đ ợc gi i quyết tốt.
 Nguyên nhân:
- Việc xây dựng thể chế kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa là vấn
đề hoàn toàn mới ch a có tiền lệ trong lịch sử. Nhận thức về kinh tế thị tr ng định
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h ớng xư hội ch nghĩa còn nhiều h n chế do công tác lỦ luận ch a theo kịp đòi hỏi
c a thực tiễn.
- Năng lực thể chế hóa và qu n lỦ, tổ chức thực hiện c a Nhà n ớc còn chậm,
nhất là trong việc gi i quyết các vấn đề xư hội bức xúc.
- Vai trò tham gia ho ch định chính sách thực hiện và giám sát c a các cơ quan
dân cử, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xư hội, các tổ chức xư hội, nghề
nghiệp còn yếu./.

Cơuăh iăônăt p
1. Phân tích sự hình thành t duy c a Đ ng về kinh tế thị tr ng th i kỳ đổi mới.
2. Hưy làm rõ thể chế kinh tế. Thể chế kinh tế thị tr ng và thể chế kinh tế thị
tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa.
3. Trình bày m c tiêu và quan điểm c a Đ ng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị
tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa.
4. Hưy nêu những ch tr ơng tiếp t c hoàn thiện thể chế kinh tế thị tr ng định
h ớng xư hội ch nghĩa. Phân tích ch tr ơng hoàn thiện thể chế về s hữu và các
thành phần kinh tế, lo i hình doanh nghiệp và các tổ chức s n xuất kinh doanh.
________________________________________
Ch

ngă7

ĐU NGăL IăXỂYăD NGăH ăTH NGăCHệNHăTR
Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc th ợng tầng xư hội, bao gồm các
tổ chức, các thiết chế có quan hệ với nhau về mặt m c đích, chức năng trong việc
thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực chính trị hoặc đ a ra các quyết định chính
trị.
Cấu trúc c a hệ thống chính trị đa d ng, về cơ b n bao gồm 3 bộ phận: đ ng
chính trị, nhà n ớc và các tổ chức chính trị - xư hội c a nhân dân.
Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay bao gồm Đ ng Cộng s n Việt Nam,
Nhà n ớc Cộng hòa xư hội ch nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xư hội.
7.1.ăĐ ngăl iăxơyăd ngăh ăth ngăchínhătr ăth iăkỳătr căđổiăm iă(1945 - 1989)
7.1.1.ăH ăth ngăchínhătr ădơnăch ănhơnădơnă(1945ăậ 1954)
Nhà n ớc Việt Nam Dân ch Cộng hòa ra đ i sau Cách m ng tháng Tám năm
1945 đánh dấu sự hình thành n ớc ta một hệ thống chính trị cách m ng, với đặc
tr ng:
- Có nhiệm v “Đánh đuổi bọn đế quốc xâm l ợc, giành độc lập và thống nhất
thật sự cho dân tộc, xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho
ng i cày có ruộng, phát triển chế độ dân ch nhân dân, gây cơ s cho ch nghĩa xư
hội”.
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- Dựa trên nền t ng c a khối đ i đoàn kết dân tộc hết sức rộng rưi, đặt lợi ích
c a dân tộc lên vị trí cao nhất.
- Có một chính quyền tự xác định là công bộc c a dân, coi dân là ch và dân
làm ch , cán bộ sống và làm việc gi n dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô t .
- Vai trò lưnh đ o c a Đ ng (11/1945 đến 02/1951) đ ợc ẩn trong vai trò c a
Quốc hội, Chính ph , cá nhân Hồ Chí Minh và các đ ng viên trong Chính ph .
- Có một Mặt trận (Liên Việt) và nhiều tổ chức quần chúng rộng rưi, làm việc
tự nguyện, không h ng l ơng, không nhận kinh phí ho t động từ nguồn ngân sách
Nhà n ớc, do đó tránh đ ợc hiện t ợng công chức hóa, quan liêu hoá.
- Cơ s kinh tế ch yếu là nền s n xuất t nhân hàng hoá nhỏ, phân tán, tự cấp,
tự túc; bị kinh tế thực dân và chiến tranh kìm hưm, ch a có viện trợ.
- Đư xuất hiện sự giám sát c a xư hội dân sự đối với Nhà n ớc và Đ ng; sự
ph n biện giữa hai đ ng khác (Đ ng Dân ch và Đ ng xư hội) đối với Đ ng Cộng
s n Việt Nam.
7.1.2.ăH ăth ngădơnăch ănhơnădơnălƠmă nhi măv ăl chăsửăc aăchuyênăchínhăvôă
s nă(1954 ậ 1975)
Cơ s hình thành hệ thống chuyên chính vô s n n ớc ta:
Một là, lỦ luận Mác - Lênin về th i kỳ quá độ và về chuyên chính vô s n.
Hai là, đ ng lối chung c a cách m ng Việt Nam trong giai đo n 1954 -1975.
Đ i hội III c a Đ ng (1960) xác định: “Sau khi nhiệm v cách m ng dân tộc dân
ch nhân dân đư hoàn thành, thì miền Bắc n ớc ta cần ph i tiến ngay vào cách
m ng xư hội ch nghĩa”. “Muốn đ t m c tiêu ấy ph i sử d ng chính quyền dân ch
nhân dân làm nhiệm v lịch sử c a chuyên chính vô s n để thực hiện c i t o xư hội
ch nghĩa…”.
Nh vậy, kể từ Đ i hội III c a Đ ng đến khi Đ ng đề ra đ ng lối đổi mới đất
n ớc, hệ thống chính trị n ớc ta về thực chất đ ợc tổ chức và ho t động theo các
yêu cầu, m c tiêu, nhiệm v c a chuyên chính vô s n, nên tên gọi chính thức c a hệ
thống này đ ợc xác định là hệ thống chuyên chính vô s n.
Ba là, cơ s chính trị c a hệ thống chuyên chính vô s n n ớc ta là đặt d ới
sự lưnh đ o toàn diện và tuyệt đối c a Đ ng.
Bốn là, cơ s kinh tế c a hệ thống chuyên chính vô s n là nền kinh tế kế ho ch
hoá tập trung quan liêu, bao cấp…
Năm là, cơ s xư hội c a hệ thống chuyên chính vô s n là liên minh giữa giai
cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.
7.1.3.ă H ă th ngă chuyênă chínhă vôă s nă theoă t ă t ởngă lƠmă ch ă t pă th ă (1975ă ậ
1985)
Sau 1975, n ớc ta quá độ lên ch nghĩa xư hội, do đó hệ thống chính trị c a
n ớc ta cũng chuyển từ hệ thống chuyên chính dân ch nhân dân làm nhiệm v c a
chuyên chính vô s n trong ph m vi nửa n ớc (1955 - 1975) sang hệ thống chuyên
chính vô s n ho t động trong ph m vi c n ớc.
Đ i hội IV c a Đ ng nhận định rằng, muốn đ a sự nghiệp cách m ng đến toàn
thắng, “điều kiện quyết định tr ớc tiên là ph i thiết lập và không ngừng tăng c ng
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chuyên chính vô s n, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm ch tập thể c a
nhân dân lao động”.
 Ch tr ơng xây dựng hệ thống chuyên chính vô s n với những nội dung:
- Một là, xác định quyền làm ch c a nhân dân đ ợc thể chế hoá bằng pháp
luật và tổ chức.
- Hai là, xác định Nhà n ớc trong th i kỳ quá độ là “Nhà n ớc chuyên chính
vô s n thực hiện chế độ dân ch xư hội ch nghĩa”.
- Ba là, xác định Đ ng là ng i lưnh đ o toàn bộ ho t động xư hội trong điều
kiện chuyên chính vô s n. Sự lưnh đ o c a Đ ng là đ m b o cao nhất cho chế độ
làm ch tập thể c a nhân dân lao động, cho sự tồn t i và ho t động c a Nhà n ớc xư
hội ch nghĩa.
- Bốn là, xác định nhiệm v chung c a Mặt trận và các đoàn thể là đ m b o
cho quần chúng tham gia và kiểm tra công việc c a Nhà n ớc, đồng th i là tr ng
học về ch nghĩa xư hộị.
- Năm là, xác định mối quan hệ Đ ng lưnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n ớc
qu n lỦ là cơ chế chung trong qu n lỦ toàn bộ xư hội.
 Thành tựu và h n chế c a việc thực hiện đ ng lối
- Thành tựu: đư góp phần mang l i những thành tựu mà nhân dân ta đ t đ ợc
trong 10 năm (1975-1986). Điểm tìm tòi sáng t o trong giai đo n này c a Đ ng là
đư coi làm ch tập thể xư hội ch nghĩa là bản chất c a hệ thống chuyên chính vô
s n n ớc ta.
- H n chế: việc sử d ng chuyên chính vô s n để tiếp t c cuộc đấu tranh giai
cấp d ới hình thức mới đư dẫn tới nhiều ch tr ơng t khuynh, duy Ủ chí trong các
lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xư hội.
Bộ máy nhà n ớc cồng kềnh và kém hiệu qu mà cơ chế qu n lỦ tập trung
quan liêu, bao cấp là nguyên nhân trực tiếp. Các cơ quan dân cử các cấp đ ợc lựa
chọn, bầu cử và ho t động một cách hình thức ch nghĩa. Không ít cơ quan chính
quyền không tôn trọng Ủ kiến c a nhân dân, không làm công tác vận động quần
chúng, chỉ quen dùng các biện pháp mệnh lệnh hành chính.
Sự lưnh đ o c a Đ ng ch a ngang tầm những nhiệm v c a giai đo n mới,
ch a đáp ứng đ ợc yêu cầu gi i quyết nhiều vần đề kinh tế -xư hội cơ b n và cấp
bách.
Đ ng ch a phát huy tốt vai trò và chức năng c a các đoàn thể trong việc giáo
d c, động viên quần chúng tham gia qu n lỦ kinh tế - xư hội. Các đoàn thể ch a tích
cực đổi mới ph ơng thức ho t động đúng với tính chất c a tổ chức quần chúng.
Hệ thống chuyên chính vô s n có biểu hiện b o th , trì trệ, chậm đổi mới so với
những đột phá mới trong cơ chế kinh tế đang diễn ra các địa ph ơng, các cơ s
trong toàn quốc. Do đó, trên thực tế hệ thống chuyên chính vô s n đư c n tr quá
trình đổi mới cơ chế kinh tế, phát triển văn hóa, xư hội.
Những h n chế, sai lầm trên cùng với những yêu cầu c a công cuộc đổi mới,
đư thúc đẩy chúng ta ph i chấm dứt hệ thống chuyên chính vô s n chuyển sang hệ
thống chính trị trong th i kỳ mới.
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7.2.ăĐ ngăl iăxơyăd ngăh ăth ngăchínhătr ăth iăkỳăđổiăm iă
7.2.1.ăĐổiăm iăt ăduyăv ăh ăth ngăchínhătr ă
Việc sử d ng khái niệm “hệ thống chính trị” là kết qu c a b ớc đổi mới t
duy chính trị, có Ủ nghĩa lỦ luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện:
- Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống
chính trị. Việc sử d ng khái niệm “hệ thống chính trị” đư ph n ánh và đáp ứng yêu
cầu chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế ho ch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể
chế kinhh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa.
- Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực ch yếu phát triển đất
n ớc trong giai đo n mới.
+ Đ i hội IX c a Đ ng xác định: “Trong th i kỳ quá độ, có nhiều hình thức s
hữu về t liệu s n xuất, nhiều thành phần kinh tế, giai cấp, tầng lớp xư hội khác
nhau, nh ng cơ cấu, tính chất, vị trí c a các giai cấp trong xư hội ta đư thay đổi
nhiều cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế, xư hội. Mối quan hệ giữa các giai
cấp, các tầng lớp xư hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn
kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và b o vệ Tổ quốc d ới sự lưnh đ o
c a Đ ng. Lợi ích gíai cấp công nhân thống nhất với lợi ích toàn dân tộc trong m c
tiêu chung là: độc lập dân tộc gắn liền với ch nghĩa xư hội, dân giàu, n ớc m nh,
xư hội công bằng, dân ch , văn minh”.
+ Nội dung ch yếu c a đấu tranh giai cấp trong giai đo n hiện nay là thực
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đ i hoá theo định h ớng xư hội ch
nghĩa, khắc ph c tình tr ng n ớc nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xư hội,
chống áp bức, bất công, đấu tranh ngăn chặn và khắc ph c những t t ng và hành
động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất b i mọi âm m u và hành động chống phá
c a các thế lực thù địch; b o vệ độc lập dân tộc, xây dựng n ớc ta thành một n ớc
xư hội ch nghĩa phồn vinh, nhân dân h nh phúc.
+ Động lực ch yếu phát triển đất n ớc là đ i đoàn kết toàn dân trên cơ s liên
minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đ ng lưnh đ o, kết hợp hài hoà
các lợi ích cá nhân, tập thể và xư hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực c a các
thành phần kinh tế, c a toàn xư hội”.
Nhận thức trên là cơ s t t ng, lỦ luận quan trọng để xác định b n chất dân
ch c a hệ thống chính trị và đổi mới ph ơng thức ho t động c a hệ thống chính trị.
Khắc ph c t t ng t khuynh cho rằng chuyên chính vô s n là tiếp t c đấu tranh
giai cấp d ới hình thức mới.
- Nhận thức mới về xây dựng Nhà n ớc pháp quyền trong hệ thống chính trị.
Thuật ngữ “xây dựng nhà n ớc pháp quyền” lần đầu tiên đ ợc đề cập t i Hội nghị
Trung ơng 2 khoá VII (1991). Đến Hội nghị Đ i biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ
khoá VII (1994) và các Đ i hội VIII, IX và X, XI Đ ng tiếp t c khẳng định nhiệm
v xây dựng Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa và làm rõ thêm nội dung c a
nó.
7.2.2. M cătiêu,ăquanăđi măvƠăch ătr ngăxơyăd ngăh ăth ngăchínhătr ăth iăkỳă
đổiăm i.ă
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7.2.2.1. M c tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị
 M c tiêu
M c tiêu ch yếu c a đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt hơn dân
ch xư hội ch nghĩa, phát huy đầy đ quyền làm ch c a nhân dân. Toàn bộ tổ
chức và ho t động c a hệ thống chính trị n ớc ta trong giai đo n mới là nhằm xây
dựng và hoàn thiện nền dân ch xư hội ch nghĩa, b o đ m quyền lực thuộc về nhân
dân.
 Quan điểm
- Một là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị,
lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng th i từng b ớc làm đổi mới chính trị, lấy
đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng th i từng b ớc đổi mới hệ thống chính trị.
- Hai là, đổi mới tổ chức và ph ơng thức ho t động c a hệ thống chính trị
không ph i là h thấp hoặc thay đổi b n chất c a nó, mà là nhằm tăng c ng vai trò
lưnh đ o c a Đ ng, hiệu lực qu n lỦ c a Nhà n ớc, phát huy quyền làm ch c a
nhân dân, làm cho hệ thống chính trị ho t động năng động hơn, có hiệu qu hơn,
phù hợp với đ ng lối đổi mới toàn diện, đồng bộ đất n ớc; đặc biệt là phù hợp với
yêu cầu c a nền kinh tế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa, c a sự nghiệp công
nghiệp hoá hiện đ i hoá gắn với kinh tế tri thức, với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc
tế.
- Ba là, đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có
b ớc đi, hình thức và cách làm phù hợp.
- Bốn là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành c a hệ thống chính
trị với nhau và với xư hội, t o ra sự vận động cùng chiều theo h ớng tác động, thúc
đẩy xư hội phát triển; phát huy quyền làm ch c a nhân dân.
7.2.2.2. Ch tr ơng xây dựng hệ thống chính trị
 Xây dựng Đ ng trong hệ thống chính trị
- Đ i hội X, XI c a Đ ng khẳng định: “Đ ng Cộng s n Việt Nam là đội tiên
phong c a giai cấp công nhân, đồng th i là đội tiên phong c a nhân dân lao động và
c a c dân tộc Việt Nam, đ i biểu trung thành lợi ích c a giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và c a dân tộc”.
- Về ph ơng thức lưnh đ o, C ơng lĩnh (bổ sung và phát triển năm 2011), xác
định: “Đ ng lưnh đ o xư hội bằng c ơng lĩnh, chiến l ợc, các định h ớng về chính
sách và ch tr ơng lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết ph c, vận động, tổ chức
kiểm tra, giám sát và bằng hành động g ơng mẫu c a đ ng viên…”. Đ ng không
làm thay công việc c a các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.
- Về vị trí, vai trò c a Đ ng trong hệ thống chính trị, C ơng lĩnh (bổ sung và
phát triển năm 2011) xác định: “Đ ng lưnh đ o hệ thống chính trị, đồng th i là một
bộ phận c a hệ thống ấy. Đ ng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy
quyền làm ch c a nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đ ng, chịu sự giám sát c a
nhân dân, hành động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
- Trọng tâm c a đổi mới hệ thống chính trị là đổi mới tổ chức và ph ơng thức
ho t động c a các bộ phận cấu thành hệ thống. Trong đổi mới ph ơng thức ho t
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động c a hệ thống chính trị vấn đề mấu chốt nhất, khó khăn nhất là đổi mới ph ơng
thức ho t động c a Đ ng.
- Đổi mới ph ơng thức lưnh đ o c a Đ ng đối với ho t động c a hệ thống
chính trị ph i đ ợc đặt trong tổng thể nhiệm v đổi mới và chỉnh đốn Đ ng. Đồng
bộ đối với đổi mới kinh tế, xây dựng và hoàn thiện Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch
nghĩa thích ứng với những đòi hỏi c a quá trình công nghiệp hoá, hiện đ i hoá và
hội nhập kinh tế quốc tế c a đất n ớc.
- Đổi mới ph ơng thức lưnh đ o c a Đ ng đối với ho t động c a hệ thống
chính trị là công việc hệ trọng, đòi hỏi ph i ch động, tích cực, có quyết tâm chính
trị cao, đồng th i cần thận trọng, có b ớc đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, vừa
rút kinh nghiệm, vừa ph i quán triệt các nguyên tắc chung, vừa ph i phù hợp với
đặc điểm, yêu cầu, nhiệm v c a từng cấp, từng ngành.
 Xây dựng Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa
- Ch tr ơng xây dựng Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa là sự khẳng
định và thừa nhận Nhà n ớc pháp quyền là một tất yếu lịch sử. Nó không ph i là
s n phẩm riêng c a xư hội t b n ch nghĩa mà là s n phẩm c a nhân lo i, Việt
Nam cần tiếp thu. Nhà n ớc pháp quyền là cách thức tổ chức phân công quyền lực
c a nhà n ớc.
- Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa Việt Nam đ ợc xây dựng theo 5 đặc
điểm:
Đó là nhà n ớc c a dân, do dân và vì dân, tất c quyền lực nhà n ớc thuộc về
nhân dân.
Quyền lực Nhà n ớc là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và t pháp.
Nhà n ớc đ ợc tổ chức và ho t động trên cơ s Hiến pháp, pháp luật và b o
đ m cho Hiến pháp và các đ o luật giữ vị trí tối th ợng trong điều chỉnh các quan
hệ thuộc tất c các lĩnh vực c a đ i sống xư hội.
Nhà n ớc tôn trọng và b o đ m quyền con ng i, quyền công dân; nâng cao
trách nhiệm pháp lỦ giữa Nhà n ớc và công dân, thực hành dân ch , đồng th i tăng
c ng kỷ c ơng, kỷ luật.
Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa Việt Nam do một Đ ng duy nhất lưnh
đ o, có sự giám sát c a nhân dân, sự ph n biện xư hội c a Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và tổ chức thành viên c a Mặt trận.
 Một số biện pháp lớn để xây dựng Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa
Việt Nam
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám
sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các ho t động và quyết định c a các cơ quan công
quyền.
- Tiếp t c đổi mới tổ chức và ho t động c a Quốc hội.
- Đẩy m nh c i cách hành chính, đổi mới tổ chức và ho t động c a Chính ph
theo h ớng xây dựng cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đ i.
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- Xây dựng hệ thống cơ quan t pháp trong s ch, vững m nh, dân ch , nghiêm
minh, b o vệ công lỦ, quyền con ng i. Tăng c ng các cơ chế giám sát, b o đ m
sự giám sát c a nhân dân đối với ho t động t pháp.
- Nâng cao chất l ợng ho t động c a Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân
các cấp, b o đ m quyền tự ch và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ
chức thực hiện những chính sách trong ph m vi đ ợc phân cấp.
 Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xư hội trong hệ thống
chính trị.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xư hội có vai trò rất
quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rưi các tầng lớp nhân dân;
đ i diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp c a nhân dân, đề xuất các ch tr ơng,
chính sách về kinh tế, văn hoá xư hội; an ninh, quốc phòng.
- Nhà n ớc ban hành cơ chế để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xư hội thực
hiện tốt vai trò giám sát và ph n biện xư hội.
- Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Công
đoàn…quy chế dân ch
mọi cấp để Mặt trận, các tổ chức chính trị - xư hội và các
tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đ ng, chính quyền và hệ thống chính trị.
- Đổi mới ho t động c a Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xư hội, khắc
ph c tình tr ng hành chính hoá, nhà n ớc hoá, phô tr ơng, hình thức; nâng cao chất
l ợng ho t động; làm tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân, hiểu
dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.
7.3.ăĐánhăgiáăs ăth căhi năđ ngăl i
 Kết qu
- Tổ chức và ho t động c a hệ thống chính trị n ớc ta đư có nhiều đổi mới
góp phần xây dựng và từng b ớc hoàn thiện nền dân ch xư hội ch nghĩa, b o đ m
quyền lực thuộc về nhân dân. Tổ chức bộ máy c a hệ thống chính trị đ ợc sắp xếp
theo h ớng tinh gọn, hiệu qu . Ho t động c a hệ thống chính trị ngày càng h ớng
về cơ s . Quốc hội, Chính ph , Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong
các khoá đư có nhiều đổi mới theo h ớng phát huy dân ch , c i cách hành chính,
công khai các ho t động c a chính quyền, tăng c ng đối tho i, tôn trọng và lắng
nghe Ủ kiến c a nhân dân. Dân ch trong xư hội có b ớc phát triển. Trình độ và
năng lực làm ch c a nhân dân từng b ớc đ ợc nâng lên.
- Nhiệm v , quyền h n c a các cơ quan Nhà n ớc đ ợc phân định rõ hơn,
phân biệt qu n lỦ nhà n ớc với qu n lỦ s n xuất kinh doanh. Nhà n ớc đ ợc từng
b ớc kiện toàn, từ cơ cấu tổ chức đến cơ chế ho t động trên các lĩnh vực lập pháp,
hành pháp và t pháp.
- Mặt trận, các tổ chức chính trị - xư hội đư có nhiều đổi mới về tổ chức, bộ
máy; đổi mới nội dung và ph ơng thức ho t động, đa d ng hoá các hình thức để tập
hợp ngày càng đông đ o các tầng lớp nhân dân; phát huy dân ch ; chăm lo và b o
vệ lợi ích chính đáng c a nhân dân; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đ ng; tham gia
xây dựng và c ng cố chính quyền; h ớng m nh ho t động về cơ s , b ớc đầu thực
hiện nhiệm v giám sát và ph n biện xư hội.
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- Đ ng đư th ng xuyên coi trọng việc đổi mới và tự chỉnh đốn, giữ vững và
nâng cao vai trò lưnh đ o c a Đ ng đối với sự nghiệp cách m ng c a nhân dân ta
trong điều kiện mới. Ph ơng thức lưnh đ o c a Đ ng đối với hệ thống chính trị,
phong cách công tác có nhiều đổi mới và tiến bộ; dân ch trong Đ ng đ ợc phát
huy, quan hệ mật thiết giữa Đ ng với nhân dân đ ợc c ng cố.
Tóm lại, hơn 25 năm qua, hệ thống chính trị đư thực hiện có kết qu một số đổi
mới quan trọng, đặc biệt là quyền làm ch c a nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, xư
hội, chính trị, t t ng, văn hoá đ ợc phát huy.
Các kết qu đ t đ ợc đư khẳng định đ ng lối đổi mới nói chung, đ ng lối
đổi mới hệ thống chính trị nói riêng là đúng đắn sáng t o, phù hợp thực tiễn, b ớc
đầu đáp ứng yêu cầu c a tình hình mới, khắc ph c dần những khuyết, nh ợc điểm
c a hệ thống chuyên chính vô s n tr ớc đây. Kết qu đổi mới hệ thống chính trị đư
góp phần làm nên những thành tựu to lớn và có Ủ nghĩa lịch sử c a công cuộc đổi
mới n ớc ta.
 H n chế
- Năng lực và hiệu qu lưnh đ o c a Đ ng, hiệu lực qu n lỦ, điều hành c a
Nhà n ớc, hiệu qu ho t động c a Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội ch a ngang tầm với đòi hỏi c a tình hình nhiệm v mới.
- Tình tr ng buông lỏng sự lưnh đ o c a Đ ng, nhất là bao biện làm thay, ch a
phát huy tốt vai trò c a các cơ quan nhà n ớc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị - xư hội vẫn còn diễn ra một số cấp y, tổ chức đ ng.
- Việc xây dựng Nhà n ớc pháp quyền xư hội ch nghĩa ch a theo kịp yêu cầu
phát triển kinh tế và qu n lỦ đất n ớc.
- Kết qu c i cách nền hành chính quốc gia còn rất h n chế. Bộ máy hành
chính còn nhiều tầng nấc làm cho việc qu n lỦ các quá trình kinh tế - xư hội ch a
thật nhanh, nh y và có hiệu qu cao. Tình tr ng quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu
c a một bộ phận công chức nhà n ớc ch a đ ợc khắc ph c; kỷ c ơng, phép n ớc bị
xem th ng nhiều nơi…
- Ph ơng thức tổ chức, phong cách ho t động c a Mặt trận và các tổ chức
chính trị - xã hội vẫn ch a thoát khỏi tình tr ng hành chính, xơ cứng; một số cán bộ
bị “viên chức hoá”, ch a thật gắn bó với quần chúng. N n tham nhũng trong hệ
thống chính trị còn trầm trọng, bệnh c c bộ, b n vị, địa ph ơng còn khá phổ biến.
Quyền làm ch c a nhân dân còn bị vi ph m.
- Vai trò giám sát, ph n biện c a Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xư hội còn yếu, ch a có cơ chế thật hợp lỦ để phát huy vai trò này. Đội ngũ cán bộ
c a hệ thống chính trị nói chung, c a Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội nói riêng chất l ợng còn h n chế, nhất là cấp cơ s .
- Ph ơng thức lưnh đ o c a Đ ng đối với ho t động c a hệ thống chính trị còn
chậm đổi mới, có mặt lúng túng.
Những h n chế nêu trên xuất phát từ nguyên nhân ch yếu là nhận thức về đổi
mới hệ thống chính trị ch a có sự thống nhất cao, trong ho ch định và thực hiện
một số ch tr ơng, gi i pháp cón có sự ngập ngừng, lúng túng, thiếu dứt khoát,
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không triệt để. Việc đổi mới hệ thống chính trị ch a đ ợc quan tâm đúng mức, còn
chậm trễ so với đổi mới kinh tế. LỦ luận về hệ thống chính trị và về đổi mới hệ
thống chính trị n ớc ta còn nhiều điểm ch a sáng tỏ./.

Cơuăh i ônăt p
1. Hệ thống chính trị? Phân tích ch tr ơng xây dựng Nhà n ớc pháp quyền xư hội
ch nghĩa trong hệ thống chính trị.
2. Trình bày m c tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị c a Đ ng.
3. Hưy nêu những ch tr ơng xây dựng hệ thống chính trị th i kỳ đổi mới c a
Đ ng. Phân tích ch tr ơng xây dựng Đ ng trong hệ thống chính trị./.
____________________________________________________

Đ

Ch ngă8ă
NGăL IăXỂYăD NG,ăPHÁTăTRI NăN NăVĔNăHịA
VĨăGI IăQUY TăCÁCăV NăĐ ăXĩăH I

8.1. Quáătrìnhănh năth căvƠăn iădungăđ
hóa

51

ngăl iăxơyăd ng,ăphátătri năn năvĕnă

Theo nghĩa rộng: “Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh
thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng t o ra trong quá trình dựng n ớc và
giữ n ớc”.
Theo nghĩa hẹp: “Văn hóa là đ i sống tinh thần c a xư hội”, “Văn hóa là hệ
các giá trị, truyền thống, lối sống”, “ Văn hóa là năng lực sáng t o” c a một dân tộc,
“ Văn hóa là b n sắc” c a một dân tộc.
8.1.1.ăTh iăkỳătr căđổiăm i
8.1.1.1. Quan điểm, ch tr ơng về xây dựng nền văn hóa mới
 Trong những năm 1943 – 1954
- Đầu năm 1943 Ban th ng v Trung ơng Đ ng đư thông qua b n Đề c ơng văn
hoá Việt Nam do đồng chí Tr ng Chinh trực tiếp dự th o.
+ Nội dung b n Đề c ơng văn hoá Việt Nam: xác định văn hoá là một trong ba
mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hoá c a cách m ng Việt Nam. Đề ra 3 nguyên tắc
c a nền văn hoá mới là Dân tộc hóa - Đ i chúng hóa - Khoa học hóa. Khẳng định
văn hoá mới Việt Nam có tính chất dân tộc về hình thức, dân ch về nội dung.
+ ụ nghĩa: có thể coi Đề c ơng văn hoá Việt Nam là Tuyên ngôn, là C ơng
lĩnh c a Đ ng về văn hoá tr ớc Cách m ng Tháng Tám và tác động đến mưi sau
này.
- Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên c a Hội đồng Chính ph , Ch tịch
Hồ Chí Minh đư nêu lên 6 nhiệm v cấp bách c a Nhà n ớc, trong đó có 2 nhiệm
v cấp bách về văn hoá.
+ Cùng với diệt giặc đói ph i diệt giặc dốt;
+ Ph i giáo d c l i tinh thần nhân dân.
- Cuộc vận động thực hiện đ i sống văn hoá mới: đầu năm 1946 Ban Trung
ơng vận động Đ i sống mới đ ợc thành lập. Đến tháng 3/1947 Hồ Chí Minh viết
tài liệu đ i sống mới gi i thích rất dễ hiểu những vấn đề thiết thực trong ch tr ơng
văn hoá quan trọng này.
- Đ ng lối văn hoá kháng chiến dần hình thành t i Chỉ thị c a Ban Chấp
hành Trung ơng Đ ng về "Kháng chiến kiến quốc" (11/1945), trong bức th về
"Nhiệm v văn hoá Việt Nam trong công cuộc cứu n ớc và xây dựng n ớc hiện
nay" c a đồng chí Tr ng Chinh gửi Ch tịch Hồ Chí Minh (16/11/1946) và Báo
cáo "Ch nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam" trình bày t i Hội nghị văn hoá toàn quốc
lần thứ hai (7/1948). Nội dung đ ng lối văn hoá kháng chiến:
+ Xác định mối quan hệ giữa văn hoá và cách m ng gi i phóng dân tộc, cổ
động văn hoá cứu quốc;
+ Xây dựng nền văn hoá dân ch mới Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa
học, đ i chúng mà khẩu hiệu thiết thực lúc đó là Dân tộc, Dân ch ;
+ Tích cực bài trừ n n mù chữ, m đ i học, trung học, c i cách việc học theo
tinh thần mới, bài trừ cách d y học nhồi sọ;
+ Giáo d c l i nhân dân, cổ động thực hành đ i sống mới; Phát triển cái hay
trong văn hoá dân tộc, đồng th i bài trừ cái xấu xa h b i, ngăn ngừa sức thâm nhập
c a văn hoá thực dân, ph n động, học cái hay, cái tốt c a văn hoá thế giới;
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+ Hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp tích cực cho công cuộc kháng
chiến kiến quốc và cho cách m ng Việt Nam.
 Trong những năm 1955 - 1986
- Đ ng lối xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đo n cách m ng xư hội
ch nghĩa đ ợc hình thành từ Đ i hội III c a Đ ng (1960), điểm cốt lõi là ch
tr ơng tiến hành cuộc cách m ng t t ng và văn hóa đồng th i với cuộc cách
m ng quan hệ s n xuất và cách m ng về khoa học kỹ thuật, là ch tr ơng xây dựng
và phát triển nền văn hoá mới, con ng i mới. M c tiêu là làm cho nhân dân thoát
n n mù chữ và thói h tật xấu do xư hội cũ để l i, có trình độ văn hóa ngày càng
cao, có hiểu biết cần thiết về khoa học, kỹ thuật tiên tiến để xây dựng ch nghĩa xư
hội, nâng cao đ i sống về vật chất và văn hóa.
- Đ i hội IV, Đ i hội V c a Đ ng tiếp t c đ ng lối phát triển văn hóa c a Đ i
hội III, xác định nền văn hoá mới là nền văn hoá có nội dung xư hội ch nghĩa và
tính dân tộc, có tính Đ ng và tính nhân dân. Nhiệm v văn hóa quan trọng c a giai
đo n này là tiến hành c i cách giáo d c trong c n ớc, phát triển m nh khoa học,
văn hóa nghệ thuật, giáo d c tinh thần làm ch tập thể, chống t t ng t s n và tàn
d t t ng phong kiến, phê phán t t ng tiểu t s n, xóa bỏ nh h ng c a t
t ng, văn hóa thực dân mới miền Nam.
8.1.1.2. Đánh giá sự thực hiện đ ng lối
 Thành tựu
- Nền văn hóa dân ch mới đư xóa bỏ dần những mặt l c hậu, lỗi th i trong di
s n văn hóa phong kiến, văn hóa nô dịch c a thực dân Pháp, b ớc đầu xây dựng nền
văn hóa dân ch mới với tính chất dân tộc, khoa học, đ i chúng.
- Phát triển hệ thống giáo d c, c i cách ph ơng pháp d y học, thực hành rộng
rưi đ i sống mới, bài trừ h t c l c hậu.
- Văn hóa kháng chiến đư động viên nhân dân tham gia tích cực vào cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm l ợc.
- Trong những năm 1955-1986, sự nghiệp giáo d c, văn hóa phát triển với tốc
độ cao ngay c những năn có chiến tranh, phát huy vai trò tích cực trong chiến đấu
và s n xuất.
- Khơi dậy đ ợc những giá trị truyền thống tốt đẹp c a văn hoá dân tộc, kết
hợp với những giá trị tiến bộ và phù hợp c a nhân lo i và th i đ i, t o nên sức m nh
vật chất và tinh thần đáp ứng yêu cầu đấu tranh b o vệ nền độc lập dân tộc.
- Ho t động văn hóa nghệ thuật phát triển với nội dung lành m nh, đư cổ vũ
quần chúng trong chiến đấu và s n xuất, góp phần xây dựng cuộc sống mới, con
ng i mới. tích cực vào việc xoá bỏ những tàn d c a nền văn hoá thực dân cùng
với những h t c l c hậu gây tổn h i tới b n chất c a nền văn hoá mới.
- Trình độ văn hoá chung c a xư hội đư đ ợc nâng lên một mức đáng kể. Lối
sống mới đư tr thành phổ biến, con ng i sống có tình, có nghĩa, đoàn kết th ơng
yêu nhau.
- Thắng lợi vĩ đ i c a dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không chỉ là
thắng lợi c a đ ng lối chính trị, quân sự đúng đắn mà còn là thắng lợi c a chính sascg
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văn hóa c a Đ ng, thắng lợi c a ch nghĩa yêu n ớc và nhân phẩm Việt Nam, c a những
giá trị tinh thần cao quỦ c a con ng i Việt Nam.
Cơ chế thị tr ng và hội nhập quốc tế đư làm thay đổi mối quan hệ giữa cá
nhân với cộng đồng, thúc đẩy dân ch đ i sống xư hội, đa d ng hoá thị hiếu và
ph ơng thức sinh ho t văn hoá, ph m vi, vai trò c a dân ch hoá - xư hội hoá văn
hoá và c a cá nhân ngày càng tăng lên và m rộng. H n chế, nguyên nhân
- Công tác t t ng văn hoá thiếu sắc bén, thiếu tính chiến đấu. Việc xây dựng
thể chế văn hoá còn chậm, sự suy thoái về đ o đức lối sống có chiều h ớng phát
triển. Đ i sống văn hoá nghệ thuật còn nhiều bất cập. Rất ít tác phẩm đ t đỉnh cao
t ơng xứng với sự nghiệp cách m ng và kháng chiến vĩ đ i c a dân tộc. Một số
công trình văn hoá vật thể và phi vật thể truyền thống có giá trị không đ ợc quan
tâm b o tồn, l u giữ, thậm chí bị phá huỷ, mai một.
- Đ ng lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đo n 1955 - 1986 bị chi phối b i
t duy chính trị "nắm vững chuyên chính vô s n" mà thực chất là nhấn m nh đấu
tranh giai cấp, đấu tranh "ai thắng ai" giữa hai con đ ng, đấu tranh 2 phe, đấu
tranh Ủ thức hệ.
- M c tiêu, nội dung cuộc cách m ng t t ng văn hoá giai đo n này cũng bị
quy định b i cuộc cách m ng quan hệ s n xuất mà t t ng chỉ đ o là triệt để xoá
bỏ t hữu, xoá bỏ bóc lột càng nhanh càng tốt, là đ a quan hệ s n xuất xư hội ch
nghĩa đi tr ớc một b ớc, tách r i trình độ phát triển thực tế c a lực l ợng s n xuất.
- Chiến tranh cùng với cơ chế qu n lỦ kế ho ch hoá tập trung, quan liêu, bao
cấp và tâm lỦ bình quân ch nghĩa đư làm gi m động lực phát triển văn hoá, giáo
d c; kìm hưm năng lực tự do sáng t o.
8.1.2.ăTrongăth iăkỳăđổiăm i
8.1.2.1. Quá trình đổi mới t duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa
- Đ i hội VI Đ ng xác định: khoa học kỹ thuật là một động vật to lớn đẩy
m nh quá trình phát triển kinh tế-xư hội; có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây
dựng ch nghĩa xư hội.
- C ơng lĩnh năm 1991(Đ i hội VII):
+ Lần đầu tiên đ a ra quan niệm nền văn hoá Việt Nam có đặc tr ng tiên tiến,
đậm đà b n sắc dân tộc thay cho quan niệm nền văn hóa Việt Nam có nội dung xư
hội ch nghĩa, có tính dân tộc, tính đ ng, tính nhân dân đ ợc nêu ra tr ớc đây.
+ C ơng lĩnh ch tr ơng xây dựng nền văn hoá mới, t o ra đ i sống tinh thần
cao đẹp, phong phú, đa d ng, có nội dung nhân đ o, dân ch , tiến bộ; kế thừa và
phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp c a tất c các dân tộc trong n ớc, tiếp
thu những tinh hoa văn hóa nhân lo i; chống t t ng, văn hoá ph n tiến bộ, trái với
truyền thống tốt đẹp c a dân tộc và những giá trị c a loài ng i, trái với ph ơng
h ớng đi lên ch nghĩa xư hội; xác định giáo d c và đào t o, khoa học và công nghệ
là quốc sách hàng đầu.
- Đ i hội VII đến Đ i hội XI và nhiều Nghị quyết Trung ơng tiếp theo đư xác
định văn hoá là nền t ng tinh thần c a xư hội và coi văn hóa vừa là m c tiêu, vừa là
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động lực c a sự phát triển. Đây là một tầm nhìn mới về văn hóa phù hợp với tầm
nhìn chung c a thế giới đ ơng đ i:
+ Đ i hội VII (6/1991) và Đ i hội VIII (6/1996) c a Đ ng khẳng định: khoa
học và giáo d c đóng vai trò then chốt trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng ch nghĩa
xư hội và b o vệ Tổ quốc, là một động lực đ a đất n ớc thoát ra khỏi nghèo nàn, l c
hậu, v ơn lên trình độ tiên tiến c a thế giới. Do đó ph i coi sự nghiệp giáo d c đào t o cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố
con ng i, động lực trực tiếp c a sự phát triển xư hội.
+ Nghị quyết Trung ơng 5 khoá VIII (7/1998) nêu ra 5 quan điểm cơ b n chỉ
đ o quá trình phát triển văn hoá trong th i kỳ công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất
n ớc.
+ Hội nghị Trung ơng 9 khoá IX (01/2004) xác định thêm "phát triển văn hoá
đồng bộ với phát triển kinh tế".
+ Hội nghị Trung ơng 10 khoá IX (7/2004) đặt vấn đề đ m b o sự gắn kết
giữa nhiệm v phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng chỉnh đốn Đ ng là then chốt
với nhiệm v không ngừng nâng cao văn hoá - nền t ng tinh thần xư hội. Đây là
b ớc phát triển quan trọng trong nhận thức c a Đ ng về vị trí c a văn hóa và công
tác văn hóa trong quan hệ với các mặt công tác khác.
+ Hội nghị Trung ơng 10 khoá IX cũng đư nhận định về sựu biến đổi c a văn
hóa trong quá trình đổi mới t o ra những thách thức mới đối với sự lưnh đ o và
qu n lỦ công tác văn hoá c a Đ ng và Nhà n ớc.
8.1.2.2. Quan điểm chỉ đ o và ch tr ơng về xây dựng, phát triển nền văn hóa
 Một là, văn hoá là nền t ng tinh thần xư hội, vừa là m c tiêu vừa là động
lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xư hội và hội nhập quốc tế.
- Văn hoá là nền t ng tinh thần c a xư hội:
Theo UNESCO: Văn hoá ph n ánh và thể hiện một cách tổng quát, sống động
mọi mặt c a cuộc sống diễn ra trong quá khứ cũng nh đang diễn ra trong hiện t i;
qua hàng bao thế kỷ nó cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống và lối
sống mà trên đó từng dân tộc tự khẳng định b n sắc riêng c a mình.
Các giá trị đó t o thành nền t ng tinh thần c a xư hội vì nó đ ợc thấm nhuần
trong mỗi con ng i và trong c cộng đồng; đ ợc truyền l i, tiếp nối và phát huy
qua các thế hệ; đ ợc vật chất hóa và khẳng định vững chắc trong cấu trúc xư hội c a
từng dân tộc; Nó chi phối hàng ngày đến cuộc sống, t t ng, tình c m c a mọi
thành viên xư hội bằng môi tr ng xư hội-văn hóa.
Đ ng ch tr ơng làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực c a đ i sống xư
hội để các giá trị văn hoá tr thành nền t ng tinh thần vững bền c a xư hội, tr
thành động lực phát triển kinh tế xư hội. Biện pháp tích cực là đẩy m nh cuộc vận
dộng toàn dân đoàn kết xây dựng đ i sống văn hóa….
- Văn hoá là động lực thúc đẩy sự phát triển:
Nguồn lực nội sinh c a sự phát triển c a một dân tộc thấm sâu trong văn hoá.
Sự phát triển c a một dân tộc ph i v ơn tới cái mới nh ng l i không thể tách khỏi
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cội nguồn, phát triển ph i dựa trên cội nguồn. Cội nguồn đó c a mỗi quốc gia dân
tộc là văn hoá.
Kinh nghiệm đổi mới n ớc ta cũng chứng tỏ rằng, ngay b n thân sự phát
triển kinh tế cũng không chỉ do các nhân tố thuần tuỦ kinh tế t o ra, mà động lực
c a sự đổi mới kinh tế một phần quan trọng nằm trong những giá trị văn hoá đang
đ ợc phát huy.
Th i đ i hiện nay, cách m ng khoa học và công nghệ hiện đ i phát triển, khi
yếu tố quyết định cho sự tăng tr ng kinh tế là trí tuệ, là thông tin, là Ủ t ng sáng
t o và đổi mới không ngừng thì một n ớc tr thành giàu hay nghèo không chỉ là có
nhiều hay ít lao động và tài nguyên thiên nhiên, mà tr ớc hết là kh năng phát huy
đến mức cao nhất tiềm năng sáng t o c a nguồn lực con ng i hay không. Tiềm
năng sáng t o ấy nằm trong các yếu tố cấu thành văn hóa.
Trong nền kinh tế thị tr ng, một mặt văn hoá dựa vào tiêu chuẩn cái đúng,
cái tốt, cái đẹp, để h ớng dẫn và thúc đẩy ng i lao động không ngừng phát huy
sáng kiến, c i tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, s n xuất ra hàng hoá với số l ợng và
chất l ợng cao đáp ứng yêu cầu xư hội. Mặt khác, văn hoá sử d ng sức m nh c a
các giá trị truyền thống để h n chế xu h ớng sùng bái lợi ích vật chất, sùng bái tiền
tệ dẫn tới suy thoái xư hội.
Nền văn hóa việt Nam đ ơng đ i, với những giá trị mới, sẽ là một tiền đề quan
trọng đ a n ớc ta hội nhập ngày càng sâu hơn, toàn diện hơn vào nền kinh tế thế
giới.
Trong vấn đề b o vệ môi tr ng vì sự phát triển bền vững, văn hoá giúp h n
chế lối sống ch y theo ham muốn quá mức c a "xư hội tiêu th " dẫn đến chỗ làm
c n kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi tr ng sinh thái.
- Văn hoá là một m c tiêu c a phát triển:
M c tiêu xây dựng một n ớc Việt Nam “dân giàu, n ớc m nh, dân ch , công
bằng, văn minh” chính là m c tiêu c a văn hoá.
Chiến l ợc phát triển kinh tế - xư hội 2011 - 2020 xác định: “phát huy tối đa
nhân tố con ng i, coi con ng i là ch thể, nguồn lực ch yếu và là m c tiêu c a
sự phát triển”. Đồng th i nêu rõ yêu cầu: “Tăng tr ng kinh tế ph i kết hợp hài hòa
với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xư hội, không ngừng nâng
cao chất l ợng cuộc sống c a nhân dân”.
Thực tế nhiều n ớc cho thấy mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển là vấn đề
bức xúc c a mọi quốc gia, do đó, việc gi i quyết đúng đắn mối quan hệ giữa văn
hoá và phát triển kinh tế-xư hội càng có Ủ nghĩa quan trọng đối với mỗi n ớc. Tuy
nhiên, trong nhận thức và hành động, m c tiêu kinh tế vẫn th ng lấn át m c tiêu
văn hóa và th ng đ ợc đặt vào vị trí u tiên trong các kế ho ch, chính sách phát
triển c a nhiều quốc gia, nhất là các n ớc nghèo đang phát triển theo con đ ng
công nghiệp hoá.
Để làm cho văn hoá tr thành động lực và m c tiêu c a sự phát triển Đ ng ch
tr ơng phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã
hội.
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- Văn hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi d ỡng, phát huy nhân
tố con ng i và xây dựng xư hội mới:
Việc phát triển kinh tế - xư hội cần đến nhiều nguồn lực trong đó con ng i là
nguồn lực có tầm đặc biệt. Các nguồn lực khác sẽ không đ ợc sử d ng có hiệu qu
nếu không có những con ng i đ trí tuệ và năng lực khai thác chúng. “Tài nguyên”
con ng i, cái vốn con ng i, nói cho cùng là vốn trí tuệ c a dân tộc. Văn hóa trực
tiếp t o dựng và nâng cao vốn “tài nguyên ng i”. Muốn có nguồn nhân lực thì văn
hóa đóng vai trò quan trọng để đào t o nguồn nhân lực chất l ợng cao.
Đối với n ớc ta, trong xu thế hội nhập, văn hoá càng có vai trò đặc biệt quan
trọng trong việc bồi d ỡng, phát huy nhân tố con ng i để phát triển kinh tế-xư hội.
 Hai là, nền văn hoá mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
b n sắc dân tộc
- Tiên tiến là yêu n ớc và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lỦ t ng độc lập dân
tộc và ch nghĩa xư hội theo ch nghĩa Mác - Lê nin và t t ng Hồ Chí Minh nhằm
m c tiêu tất c vì con ng i. Tiên tiến không chỉ về nội dung, t t ng mà c trong
hình thức biểu hiện, ph ơng tiện chuyển t i nội dung.
- B n sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững c a
cộng đồng các dân tộc Việt Nam đ ợc xây dựng, vun đắp qua hàng nghìn năm dựng
n ớc và giữ n ớc… B n sắc dân tộc thể hiện trong các lĩnh vực c a đ i sống xư
hội, đ ợc thể hiện sâu sắc nhất trong hệ giá trị c a dân tộc. Khi đ ợc chuyển thành
các chuẩn mực xư hội, nó định h ớng cho sự lựa chọn trong hành động c a cá nhân
và cộng đồng. Vì vậy, nó là cơ s tinh thần cho sự ổn định xư hội và sự vững vàng
c a chế độ.
- B n sắc dân tộc và tính chất tiên tiến c a nền văn hoá ph i đ ợc thấm đ ợm
trong mọi ho t động, vừa hiện đ i vừa mang b n sắc Việt Nam.
- Để xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà b n sắc dân tộc, Đ ng
ch tr ơng vừa b o vệ b n sắc dân tộc, vừa m rộng giao l u, tiếp thu tinh hoa văn
hóa nhân lo i. Ch động tham gia hội nhập và giao l u văn hoá với các quốc gia để
xây dựng những giá trị mới c a nền văn hoá Việt Nam đ ơng đ i. Đồng th i ph i
chống những cái l c hậu, lỗi th i trong phong t c tập quán và lề thói cũ.
 Ba là, nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa d ng trong
cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Nét đặc tr ng nổi bật c a văn hoá Việt Nam là sự thống nhất mà đa d ng, là sự
hòa quyện bình đẳng, sự phát triển độc lập c a văn hoá các dân tộc anh em cùng
sống trên lưnh thổ Việt Nam. Hơn 50 dân tộc trên đất n ớc Việt Nam đều có những
giá trị và b n sắc văn hoá riêng. Các giá trị và b n sắc văn hoá đó bổ sung cho nhau,
làm phong phú nền văn hoá Việt Nam và c ng cố sự thống nhất dân tộc.
 Bốn là, xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp chung c a toàn dân do
Đ ng lưnh đ o, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng
Mọi ng i Việt Nam phấn đấu vì m c tiêu dân giàu, n ớc m nh, dân ch ,
công bằng, văn minh đều tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá
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n ớc nhà, trong đó đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng. Sự nghiệp xây dựng và
phát triển văn hoá do Đ ng lưnh đ o, Nhà n ớc qu n lỦ.
 Năm là, giáo d c và đào t o, cùng với khoa học và công nghệ đ ợc coi là
quốc sách hàng đầu
- Văn hoá hiểu theo nghĩa rộng thì bao hàm c giáo d c và đào t o, khoa học
và công nghệ. Phát triển nhận thức đư đ ợc nêu ra từ Đ i hội VI, Hội nghị Trung
ơng 2, khoá VIII (12/1996) khẳng định: Cùng với giáo d c và đào t o, khoa học và
công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế-xư hội, là điều kiện
cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công ch nghĩa xư hội.
Khoa học và công nghệ là nội dung then chốt trong mọi ho t động c a tất c các
ngành, các cấp, là nhân tố ch yếu thúc đẩy tăng tr ng kinh tế và c ng cố quốc
phòng-an ninh.
- Thực hiện quốc sách này, Đ ng ch tr ơng:
Nâng cao chất l ợng giáo d c toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế qu n
lỦ, nội dung, ph ơng pháp d y và học…
Chuyển dần mô hình giáo d c hiện nay sang mô hình giáo d c m - mô hình
xư hội học tập với hệ thống học tập suốt đ i, đào t o liên t c, liên thông giữa các
bậc học, ngành học…
Đổi mới m nh mẽ giáo d c mầm non và giáo d c phổ thông. Khẩn tr ơng
điều chỉnh, khắc ph c tình tr ng quá t i và thực hiện nghiêm túc ch ơng trình giáo
d c và sách giáo khoa phổ thông…
Phát triển m nh hệ thống giáo d c nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào t o
cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế trọng
điểm và cho việc xuất khẩu lao động.
Đổi mới hệ thống giáo d c đ i học và sau đ i học, gắn đào t o với sử d ng,
trực tiếp ph c v chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất
l ợng cao…
B o đ m đ số l ợng, nâng cao chất l ợng đội ngũ giáo viên tất c các cấp
học, bậc học. Tiếp t c đổi mới m nh mẽ ph ơng pháp giáo d c, phát huy tính tích
cực, sáng t o c a ng i học, khắc ph c lối truyền th một chiều. Hoàn thiện hệ
thống đánh giá và kiểm định chất l ợng giáo d c…
Thực hiện xư hội hoá giáo d c. Huy động nguồn lực vật chất và trí tuệ c a xã
hội tham gia chăm lo sự nghiệp giáo d c…
Tăng c ng hợp tác quốc tế về giáo d c và đào t o. Tiếp cận chuẩn mực giáo
d c tiên tiến c a thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển c a Việt Nam…
Phát triển khoa học xư hội, tiếp t c góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lỦ luận
về con đ ng đi lên ch nghĩa xư hội n ớc ta.
Phát triển khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ, tập trung nghiên cứu cơ
b n định h ớng ứng d ng, đặc biệt các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và thế
m nh…
Đổi mới cơ chế qu n lỦ khoa học và công nghệ. Đẩy m nh hội nhập quốc tế
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ…
58

 Sáu là, văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp
cách m ng lâu dài, đòi hỏi ph i có Ủ chí cách m ng và sự kiên trì, thận trọng
B o tồn và phát huy những di s n văn hóa tốt đẹp c a dân tộc, sáng t o nên
những giá trị văn hóa mới, làm cho những giá trị ấy thấm sâu vào cuộc sống toàn xư
hội và mỗi con ng i, tr thành tâm lỦ và tập quán tiến bộ, văn minh là một quá
trình cách m ng đầy khó khăn, phức t p, đòi hỏi nhiều th i gian. Trong công cuộc
đó, "xây" đi đôi với "chống", lấy xây" làm chính. Cùng với việc giữ gìn và phát
triển những di s n văn hóa quỦ báu c a dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá thế
giới, sáng t o, vun đắp nên những giá trị mới, ph i tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh
bài trừ các h t c, các thói h tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi m u toan
lợi d ng văn hoá để thực hiện "diễn biến hoà bình".
8.1.2.3. Đánh giá việc thực hiện đ ng lối
 Thành tựu
- Trong những năm qua, cơ s vật chất, kỹ thuật c a nền văn hoá mới đư b ớc
đầu đ ợc t o dựng; quá trình đổi mới t duy về văn hoá, về xây dựng con ng i và
nguồn nhân lực có b ớc phát triển rõ rệt, môi tr ng văn hoá có những chuyển biến
theo h ớng tích cực; hợp tác quốc tế về văn hoá đ ợc m rộng.
- Giáo d c và đào t o có b ớc phát triển mới. Quy mô giáo d c và đào t o
tăng tất c các cấp, các bậc học. Chất l ợng đội ngũ giáo viên phổ thông có
chuyển biến, cơ s vật chất - kỹ thuật cho tr ng học trên c n ớc đ ợc tăng c ng
đáng kể. Dân trí tiếp t c đ ợc nâng cao.
- Khoa học và công nghệ có b ớc phát triển, ph c v thiết thực hơn nhiệm v
phát triển kinh tế-xư hội.
- Văn hoá phát triển, việc xây dựng đ i sống văn hoá và nếp sống văn minh có
tiến bộ tất c các tỉnh, thành trong c n ớc.
Những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng văn hoá chứng tỏ đ ng lối và các
chính sách văn hoá c a Đ ng và Nhà n ớc ta đư và đang phát huy tác d ng tích cực,
định h ớng đúng đắn cho sự phát triển đ i sống văn hoá…
 H n chế và nguyên nhân
- So với yêu cầu c a th i kỳ đổi mới, tr ớc những biến đổi ngày càng phong
phú trong đ i sống xư hội những năm gần đây, những thành tựu và tiến bộ đ t đ ợc
trong lĩnh vực văn hoá còn ch a t ơng xứng và ch a vững chắc, ch a đ để tác
động có hiệu qu đối với các lĩnh vực c a đ i sống xư hội, đặc biệt là lĩnh vực t
t ng. Đ o đức, lối sống tiếp t c diễn biến phức t p, có một số mặt nghiêm trọng
hơn, tổn h i không nhỏ đến uy tín c a Đ ng và Nhà n ớc, niềm tin c a nhân dân.
- Sự phát triển c a văn hoá ch a đồng bộ và t ơng xứng với tăng tr ng kinh
tế, thiếu gắn bó với nhiệm v xây dựng và chỉnh đốn Đ ng là một trong những
nguyên nhân nh h ng đến quá trình phát triển kinh tế và nhiệm v xây dựng
Đ ng. Nhiệm v , xây dựng con ng i Việt Nam trong th i kỳ công nghiệp hoá,
hiện d i hoá ch a t o đ ợc chuyển biến rõ rệt. Môi tr ng văn hoá còn bị ô nhiễm
b i các tệ n n xư hội, sự lan tràn c a các s n phẩm và dịch v văn hoá mê tín, lai
căng...S n phẩm văn hoá và các dịch v văn hoá ngày càng phong phú nh ng còn
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rất thiếu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về t t ng và nghệ
thuật, có nh h ng tích cực và sâu sắc trong đ i sống.
- Việc xây dựng thể chế văn hoá còn chậm, ch a đổi mới thiếu đồng bộ, làm
h n chế tác d ng c a văn hoá đối với các lĩnh vực quan trọng c a đ i sống đất
n ớc.
- Tình tr ng nghèo nàn, thiếu thốn, l c hậu về đ i sống văn hoá - tinh thần
nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu... vẫn ch a đ ợc khắc ph c có hiệu qu .
Kho ng cách chênh lệch về h ng th văn hoá giữa các vùng miền, khu vực, tầng
lớp xư hội tiếp t c m rộng.
 Nguyên nhân
- Các quan điểm chỉ đ o về phát triển văn hoá ch a đ ợc quán triệt đầy đ
cũng ch a đ ợc thực hiện nghiêm túc.
- Bệnh ch quan, duy Ủ chí trong qu n lỦ kinh tế - xư hội cùng với cuộc kh ng
ho ng kinh tế-xư hội kéo dài 20 năm đư tác động tiêu cực đến việc triển khai đ ng
lối phát triển văn hóa.
- Ch a xây dựng đ ợc cơ chế chính sách và gi i pháp phù hợp để phát triển
văn hoá trong cơ chế thị tr ng định h ớng xư hội ch nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Một bộ phận những ng i ho t động trên lĩnh vực văn hoá có biểu hiện xa
r i đ i sống, ch y theo ch nghĩa thực d ng, thị hiếu thấp kém.
8.2.ăQuáătrìnhănh năth căvƠăch ătr ngăgi iăquy tăcácăv năđ ăxưăh i
8.2.1.ăTh iăkỳătr căđổiăm i
8.2.1.1. Ch tr ơng c a Đ ng về gi i quyết các vấn đề xư hội
 Giai đo n 1945 – 1954
Các vấn đề xư hội đ ợc gi i quyết trong mô hình Dân ch nhân dân.
- Ngay sau cách m ng tháng Tám và trong những năm thực hiện nhiệm v
"kháng chiến kiến quốc" chính sách xư hội cấp bách là làm cho dân có ăn, có mặc,
có chỗ và đ ợc học hành.
- Tiếp sau đó là làm cho ng i nghèo thì đ ăn, ng i đ ăn thì khá giàu,
ng i khá giàu thì giàu thêm.
Các vấn đề xư hội đ ợc gi i quyết trong mô hình Dân ch nhân dân…
 Giai đo n 1955 - 1975
Các vấn đề xư hội đ ợc gi i quyết trong mô hình ch nghĩa xư hội kiểu cũ,
trong hoàn c nh chiến tranh. Chế độ phân phối về thực chất là theo ch nghĩa bình
quân. Nhà n ớc và tập thể đáp ứng các nhu cầu xư hội thiết yếu bằng chế độ bao
cấp tràn lan dựa vào viện trợ.
 Giai đo n 1975 - 1985
Các vấn đề xư hội đ ợc gi i quyết theo cơ chế kế ho ch hoá tập trung, quan liêu
bao cấp, trong hoàn c nh đất n ớc lâm vào tình tr ng kh ng ho ng kinh tế xư hội nghiêm
trọng, nguồn viện trợ gi m dần, bị bao vây, cô lập, cấm vận.
8.2.1.2. Đánh giá việc thực hiện đ ng lối
 Thành tựu
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- Chính sách xư hội trong giai đo n này tuy có nhiều điểm h n chế nh ng đư
b o đ m đ ợc sự ổn định c a xư hội, đồng th i còn đ t đ ợc thành tựu phát triển
đáng tự hào trên một số lĩnh vực nh văn hoá, giáo d c, y tế, lối sống, đ o đức, kỷ
c ơng và an sinh xư hội, hoàn thành nghĩa v c a hậu ph ơng lớn đối với tiền tuyến
lớn.
- Những thành tựu đó nói lên b n chất tốt đẹp c a chế độ mới và sự lưnh đ o
đúng đắn c a Đ ng trong gi i quyết các vấn đề xư hội trong điều kiện chiến tranh
kéo dài, kinh tế chậm phát triển.
 H n chế và nguyên nhân
- Trong xư hội đư hình thành tâm lỦ th động, ỷ l i vào Nhà n ớc và tập thể
trong cách gi i quyết các vấn đề xư hội.
- Chế độ phân phối trên thực tế là bình quân cao bằng không khuyến khích
những đơn vị cá nhân làm tốt, làm giỏi.
- Đư hình thành một xư hội đóng, ổn định nh ng kém năng động, chậm phát
triển về nhiều mặt.
Nguyên nhân cơ b n c a các h n chế trên là chúng ta đặt ch a đúng tầm chính
sách xư hội trong quan hệ với chính sách kinh tế, chính trị, đồng th i l i áp d ng và
duy trì quá lâu cơ chế qu n lỦ kinh tế kế ho ch hoá tập trung quan liêu bao cấp.
8.2.2.ăTrongăth iăkỳăđổiăm i
8.2.2.1. Quá trình đổi mới nhận thức về gi i quyết các vấn đề xư hội
 Đ i hội VI
Lần đầu tiên Đ ng nâng các vấn đề xư hội lên tầm chính sách xư hội, đặt rõ
tầm quan trọng c a chính sách xư hội đối với chính sách kinh tế và chính sách các
lĩnh vực khác. Đây là sự đổi mới t duy về gi i quyết các vấn đề xư hội đ ợc đặt
trong tổng thể đ ng lối phát triển c a đất n ớc, đặc biệt là gi i quyết mối quan hệ
giữa chính sách kinh tế với chính sách xư hội.
Đ i hội cho rằng trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện
chính sách xư hội, nh ng những m c tiêu xư hội l i là m c đích c a các ho t động
kinh tế…Do đó, cần có chính sách xư hội cơ b n, lâu dài, phù hợp với yêu cầu và
kh năng trong chặng đ ng đầu tiên c a th i kỳ quá độ.
 Đ i hội VII
Đ ng xác định: m c tiêu c a chính sách xư hội thống nhất với m c tiêu phát
triển kinh tế chỗ đều nhằm phát huy sức m nh c a nhân tố con ng i. Phát triển
kinh tế là cơ s và tiền đề để thực hiện các chính sách xư hội, đồng th i thực hiện
tốt các chính sách xư hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.
 Đ i hội VIII
Đ ng ch tr ơng hệ thống chính sách xư hội ph i đ ợc ho ch định theo những
quan điểm:
- Tăng tr ng kinh tế ph i gắn liền với tiến bộ và công bằng xư hội ngay trong
từng b ớc và trong suốt quá trình phát triển…
- Thực hiện nhiều hình thức phân phối.
- Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói gi m nghèo.
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- Các vấn đề chính sách xư hội đều gi i quyết theo tinh thần xư hội hoá.
 Đ i hội IX
Đ ng ch tr ơng các chính sách xư hội ph i h ớng vào phát triển và làm lành
m nh hoá xư hội, thực hiện công bằng trong phân phối, t o động lực m nh mẽ phát
triển s n xuất , tăng năng suất lao động xư hội, thực hiện bình đẳng trong các quan
hệ xư hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp.
 Đ i hội X
Đ ng ch tr ơng ph i kết hợp các m c tiêu kinh tế với các m c tiêu xư hội
trong ph m vi c n ớc, từng lĩnh vực, địa ph ơng.
Hội nghị Trung ơng 4, khoá X (01/2007) nhấn m nh ph i gi i quyết tốt các
vấn đề xư hội n y sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO. Xây dựng cơ
chế đánh giá và c nh báo định kỳ về tác động c a việc gia nhập WTO đối với lĩnh
vực xư hội để có biện pháp xử lỦ đúng đắn, kịp th i.
 Đ i hội IX
Đ ng ch tr ơng phát triển toàn diện, m nh mẽ các lĩnh vực văn hóa, xư hội
hài hòa với phát triển kinh tế.
8.2.2.2. Quan điểm về gi i quyết các vấn đề xư hội
 Một là, kết hợp các m c tiêu kinh tế với các m c tiêu xư hội.
- Kế ho ch phát triển kinh tế ph i tính đến m c tiêu phát triển các lĩnh vực xư
hội có liên quan trực tiếp.
- M c tiêu phát triển kinh tế ph i tính đến các tác động và hậu qu xư hội có
thể x y ra để ch động xử lỦ.
- Ph i t o đ ợc sự thống nhất đồng bộ giữa chính sách kinh tế với chính sách
xư hội.
- Sự kết hợp hài hòa giữa hai lo i m c tiêu này ph i đ ợc quán triệt tất c
các cấp, ngành, các địa ph ơng, từng đơn vị kinh tế cơ s .
 Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng tr ng kinh tế với tiến
bộ, công bằng xư hội trong từng b ớc và từng chính sách phát triển.
- Trong từng b ớc và từng chính sách phát triển, cần đặt rõ và xử lỦ hợp lỦ
việc gắn kết giữa tăng tr ng kinh tế với tiến bộ và công bằng xư hội.
- Nhiệm v “gắn kết” này ph i đ ợc pháp chế hóa thành các thể chế có tính
c ỡng chế, buộc các ch thể ph i thi hành.
- Các cơ quan, các nhà ho ch định chính sách phát triển quốc gia ph i quán
triệt quan điểm phát triển bền vững, phát triển “s ch”, phát triển hài hòa, không
ch y theo số l ợng, tăng tr ng bằng mọi giá.
 Ba là, chính sách xư hội đ ợc thực hiện trên cơ s phát triển kinh tế, gắn bó
hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa v , giữa cống hiến và h ng th .
- Chính sách xư hội có vị trí, vai trò độc lập t ơng đối so với kinh tế, nh ng
cũng không thể tách r i trình độ phát triển kinh tế, cũng không dựa vào viện trợ nh
th i bao cấp.
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- Trong chính sách xư hội, ph i gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa v , giữa cống
hiến và h ng th , đây là yêu cầu c a tiến bộ và công bằng xư hội. Xóa bỏ qua
điểm bao cấp, cào bằng; chấm dứt cơ chế xin - cho trong chính sách xư hội.
 Bốn là, coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu ng i gắn với chỉ tiêu phát
triển con ng i HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xư hội.
Quan điểm này khẳng định m c tiêu cuối cùng và cao nhất c a sự phát triển là vì
con ng i, vì một xư hội dân giàu, n ớc m nh, dân ch , công bằng, văn minh.
8.2.2.3. Ch tr ơng về gi i quyết các vấn đề xư hội
 Một là, khuyến khích mọi ng i dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có
hiệu qu m c tiêu xoá đói gi m nghèo.
- T o cơ hội, điều kiện cho mọi ng i tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát
triển.
- T o động lực làm giàu trong dân c bằng tài năng, sáng t o c a b n thân,
trong khuôn khổ pháp luật và đọa đức cho phép. Có chính sách h n chế phân hóa
giàu nghèo, gi m chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị.
- Xây dựng và thực hiện có kết qu cao ch ơng trình xóa đói, gi m nghèo; đề
phòng tái đói, tía nghèo; nâng cao dần chuẩn đói nghèo khi mức sống chung tăng
lên.
 Hai là, b o đ m cung ứng dịch v công thiết yếu, bình đẳng cho mọi ng i
dân, t o việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
- Xây dựng hệ thống an sinh xư hội đa d ng; phát triển m nh hệ thống b o
hiểm.
- Đa d ng hóa các lo i hình cứu trợ xư hội, t o nhiều việc làm trong n ớc và
đẩy mjanh xuất khẩu lao động.
- Thực hiện chính sách u đưi xư hội.
- Đổi mới chính sách tiền l ơng; phân phối thu nhập xư hội công bằng, hợp lỦ.
 Ba là, phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu qu .
 Bốn là, xây dựng chiến l ợc quốc gia về nâng cao sức khoẻ và c i thiện
giống nòi.
 Năm là, thực hiện tốt các chính sách dân số và kế ho ch hoá gia đình.
 Sáu là, chú trọng các chính sách u đưi xư hội.
 B y là, đổi mới cơ chế qu n lỦ và ph ơng thức cung ứng các dịch v công cộng.
8.2.2.4. Đánh giá sự thực hiện đ ng lối
 Thành tựu
Sau hơn 25 năm đổi mới chính sách xư hội, nhận thức về vấn đề phát triển xư
hội c a Đ ng và nhân dân ta đư có những thay đổi quan trọng:
- Từ tâm lỦ th động, ỷ l i vào Nhà n ớc và tập thể, trông ch viện trợ đư
chuyển sang tính năng động, ch động và tính tích cực xư hội c a tất c các tầng lớp
dân c .
- Từng b ớc chuyển sang thực hiện phân phối ch yếu theo kết qu lao động
và hiệu qu kinh tế, đồng th i phân phối theo mức đóng góp các nguồn lực khác
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vào s n xuất - kinh doanh và thông qua phúc lợi xư hội. Nh vậy, công bằng xư hội
đ ợc thể hiện ngày một rõ hơn.
- Đư đi đến thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xư hội.
- Đư thiết lập cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế và ng i lao động
đều tham gia t o việc làm.
- Khuyến khích mọi ng i làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xoá đói gi m
nghèo, coi việc có một bộ phận dân c giàu tr ớc là cần thiết cho sự phát triển.
- Quan niệm cần thiết xây dựng một cộng đồng xư hội đa d ng, trong đó các
giai cấp, các tầng lớp dân c đều có nghĩa v , quyền lợi chính đáng, đoàn kết chặt
chẽ, góp phần xây dựng n ớc Việt Nam giàu m nh.
 H n chế và nguyên nhân
- Giáo d c và đào t o còn những h n chế, yếu kém kéo dài gây bức xúc trong
xư hội nh ng ch a đ ợc tăng c ng trong lưnh đ o, chỉ đ o gi i quyết.
- Áp lực gia tăng dân số vẫn còn lớn. Chất l ợng dân số còn thấp đang là c n
tr lớn đối với m c tiêu phát triển kinh tế - xư hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn
đề việc làm rất bức xúc và nan gi i.
- Sự phân hoá giàu nghèo và bất công xư hội tiếp t c gia tăng đáng lo ng i.
- Mức h ng th văn hóa c a nhân dân còn thấp, chênh lệch lớn giữa các vùng, các
tầng lớp dân c .
- Một số vấn đề xư hội bức xúc cũ và phát sinh mới chậm đ ợc gi i quyết.
- Tệ n n xư hội gia tăng và diễn biến rất phức t p, gây thiệt h i lớn về kinh tế
và an sinh xư hội.
- Môi tr ng sinh thái bị ô nhiễm tiếp t c tăng thêm; tài nguyên bị khai thác
bừa bưi và tàn phá.
- Hệ thống giáo d c, y tế l c hậu, xuống cấp, có nhiều bất cập; an sinh xư hội
ch a đ ợc b o đ m.
 Nguyên nhân ch yếu c a những h n chế
- Tăng tr ng kinh tế vẫn tách r i m c tiêu và chính sách xư hội, ch y theo số
l ợng nh h ng tiêu cực đến sự phát triển bền vững xư hội.
- Qu n lỦ xư hội còn nhiều bất cập, không theo kịp sự phát triển kinh tế - xư hội.
Cơuăh i ônăt p
1. Phân tích quá trình đổi mới t duy c a Đ ng về xây dựng và phát triển nền văn
hóa th i kỳ đổi mới.
2. Phân tích quan điểm c a Đ ng: “Văn hóa là nền t ng tinh thần c a xư hội, vừa là
m c tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xư hội và hội nhập quốc
tế”.
3. Nêu các quan điểm c a Đ ng về xây dựng và phát triển nền văn hóa th i kỳ đổi
mới. Phân tích quan điểm: “Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà b n sắc dân tộc”.
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4. Phân tích quá trình đổi mới nhận thức c a Đ ng về gi i quyết các vấn đề xư hội
th i kỳ đổi mới.
5. Nêu các ch tr ơng c a Đ ng về gi i quyết các vấn đề xư hội th i kỳ đổi mới.
Phân tích ch tr ơng: “Khuyến khích mọi ng i dân làm giàu theo pháp luật, thực
hiện có hiệu qu m c tiêu xóa đói, gi m nghèo”./.
_____________________________________________

Đ

Ch ngă9
NGăL IăĐ IăNGO I

9.1.ăĐ ngăl iăđ iăngo iătừănĕmă1975ăđ nănĕmă1986
9.1.1.ăHoƠnăc nhăl chăsử
9.1.1.1. Tình hình thế giới
- Từ giữa thập niên 70, thế kỷ XX: Cách m ng khoa học và công nghệ phát
triển m nh mẽ đư thúc đẩy lực l ợng s n xuất thế giới phát triển; Nhật, Tây Âu
v ơn lên tr thành hai trung tâm kinh tế lớn trên thế giới; xu thế ch y đua phát triển
kinh tế đư dẫn đến c c diện hòa hoưn giữa các n ớc lớn.
- Thắng lợi c a cách m ng Việt Nam và các n ớc Đông D ơng năm 1975,
phong trào cách m ng thế giới phát triển m nh.
- Từ giữa thập niên 70 c a thế kỷ XX, tình hình kinh tế – xư hội các n ớc xư
hội ch nghĩa xuất hiện sự trì trệ và mất ổn định.
- Tình hình khu vực Đông Nam Á cũng có những chuyển biến mới.
9.1.1.2. Tình hình trong n ớc
- Thuận lợi: sau 30-4-1975, Tổ quốc hoà bình, thống nhất, c n ớc xây dựng
ch nghĩa xư hội. Công cuộc xây dựng ch nghĩa xư hội đư đ t đ ợc một số thành
tựu quan trọng.
- Khó khăn: vừa ph i khắc ph c hậu qu nặng nề c a chiến tranh, vừa ph i đối
phó với chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; các thế lực thù địch
sử d ng những th đo n thâm độc chống phá cách m ng Việt Nam; t t ng ch
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quan, nóng vội, muốn tiến nhanh lên ch nghĩa xư hội trong một th i gian ngắn, đư
dẫn đến những khó khăn về kinh tế – xư hội.
Những thuận lợi, khó khăn từ tình hình thế giới và trong n ớc giai đo n này
đư nh h ng to lớn đến công cuộc xây dựng, phát triển đất n ớc và tác động tới
việc ho ch định đ ng lối đối ngo i c a Đ ng.
9.1.2.ăN iădungăđ ngăl iăđ iăngo iăc aăĐ ng
 Đ i hội IV
- Đ ng xác định nhiệm v đối ngo i: “ra sức tranh th những điều kiện quốc tế
thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những vết th ơng chiến tranh, xây dựng cơ s vật
chất kỹ thuật c a ch nghĩa xư hội n ớc ta”.
- Ch tr ơng: c ng cố và tăng c ng tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp
tác với tất c các n ớc xư hội ch nghĩa; b o vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt
Việt Nam-Lào-Campuchia; sẵn sàng, thiết lập phát triển quan hệ hữu nghị và hợp
tác với các n ớc trong khu vực; thiết lập và m rộng quan hệ bình th ng giữa Việt
Nam với tất c các n ớc trên cơ s tôn trọng độc lập ch quyền, bình đẳng và cùng
có lợi.
- Từ giữa năm 1978, Đ ng đư điều chỉnh một số ch tr ơng, chính sách đối
ngo i: Chú trọng c ng cố, tăng c ng hợp tác về mọi mặt với Liên Xô; nhấn m nh
yêu cầu ra sức b o vệ mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào trong bối c nh vấn đề
Campuchia đang diễn biến phức t p; ch tr ơng góp phần xây dựng khu vực Đông
Nam Á hoà bình, tự do, trung lập và ổn định; đề ra yêu cầu m rộng quan hệ kinh tế
đối ngo i.
 Đ i hội V
- Xác định công tác đối ngo i tr thành một mặt trận ch động, tích cực trong
đấu tranh nhằm làm thất b i chính sách c a các thế lực hiếu chiến m u toan chống
phá cách m ng n ớc ta.
- Về quan hệ với các n ớc: Đ ng tiếp t c nhấn m nh đoàn kết và hợp tác toàn
diện với Liên Xô là nguyên tắc, là chiến l ợc; xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào-Campuchia; kêu gọi các n ớc ASEAN hưy cùng các n ớc Đông D ơng đối
tho i, th ơng l ợng để gi i quyết các tr ng i, nhằm xây dựng Đông Nam Á thành
khu vực hoà bình và ổn định; ch ch ơng khôi ph c quan hệ bình th ng với Trung
Quốc trên cơ s các nguyên tắc cùng tồn t i hoà bình; ch tr ơng thiết lập và m
rộng quan hệ bình th ng về mặt nhà n ớc, về kinh tế, văn hoá, khoa học, kỹ thuật
với tất c các n ớc không phân biệt chế độ chính trị.
- Thực tế, u tiên trong chính sách đối ngo i c a Việt Nam giai đo n 19751986: xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Xô và các n ớc xư hội ch
nghĩa; c ng cố, tăng c ng đoàn kết hợp tác với Lào và Campuchia; m rộng quan
hệ hữu nghị với các n ớc không liên kết và các n ớc đang phát triển; đấu tranh với
sự bao vây cấm vận c a các thế lực thù địch.
9.1.3.ăK tăqu ,ăỦănghƿa,ăh năch ăvƠănguyênănhơn
9.1.3.1. Kết qu và Ủ nghĩa
 Kết qu
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- Quan hệ đối ngo i c a Việt Nam với các n ớc xư hội ch nghĩa đ ợc tăng
c ng, đặc biệt là với Liên Xô. Ngày 29/6/1978, Việt Nam gia nhập Hội đồng
t ơng trợ kinh tế (khối SEV). Viện trợ hàng năm và kim ng ch buôn bán giữa Việt
Nam với Liên Xô và các n ớc xư hội ch nghĩa khác trong khối SEV đều tăng.
Ngày 31/11/1978, Việt Nam kỦ Hiệp ớc hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên
Xô.
- Từ 1975 đến 1977, n ớc ta đư thiết lập thêm quan hệ ngo i giao với 23 n ớc
và nhiều Tổ chức quốc tế. Kể từ năm 1977, một số n ớc t b n m quan hệ hợp tác
kinh tế với Việt Nam.
- Với các n ớc khác thuộc khu vực Đông Nam Á: cuối năm 1976, Philíppin và
Thái Lan là n ớc cuối cùng trong tổ chức ASEAN thiết lập quan hệ ngo i giao với
Việt Nam.
 ụ nghĩa
Tranh th đ ợc nguồn viện trợ đáng kể, góp phần khôi ph c đất n ớc sau
chiến tranh; tranh th đ ợc sự ng hộ, hợp tác c a các n ớc, các tổ chức quốc tế,
đồng th i phát huy đ ợc vai trò c a n ớc ta trên tr ng quốc tế; đư t o thuận lợi để
triển khai các ho t động đối ngo i trong giai đo n sau, nhằm xây dựng Đông Nam
Á tr thành khu vực hoà bình, hữu nghị và hợp tác.
9.1.3.2. H n chế và nguyên nhân
 H n chế
Nhìn tổng quát, từ năm 1975 đến năm 1986, quan hệ quốc tế c a Việt Nam
gặp những khó khăn tr ng i lớn. N ớc ta bị bao vây, cô lập, trong đó đặc biệt là từ
cuối thập kỷ 70 thế kỷ XX, lấy cớ “Sự kiện Campuchia” các n ớc ASEAN và một
số n ớc khác thực hiện bao vây, cấm vận Việt Nam...
 Nguyên nhân
Do trong quan hệ đối ngo i giai đo n này chúng ta ch a nắm bắt đ ợc xu thế
chuyển từ đối đầu sang hòa hoưn và ch y đua kinh tế trên thế giới. Do đó, đư không
tranh th đ ợc các nhân tố thuận lợi trong quan hệ quốc tế ph c v cho công cuộc
khôi ph c và phát triển kinh tế sau chiên tranh; không kịp th i đổi mới quan hệ đối
ngo i cho phù hợp với tình hình.
9.2.ăĐ ngăl iăđ iăngo i,ăh iănh păqu căt ăth iăkỳăđổiăm i
9.2.1.ăHoƠnăc nhăl chăsửăvƠăquáătrìnhăhìnhăthƠnhăđ ngăl iă
9.2.1.1. Hoàn c nh lịch sử
 Tình hình thế giới từ giữa thập niên 80 c a thế kỷ XX
- Từ giữa những năm 1980, cuộc cách m ng khoa học và công nghệ tiếp t c
phát triển m nh mẽ, tác động sâu sắc đến mọi mặt đ i sống c a các quốc gia, dân
tộc.
- Các n ớc xư hội ch nghĩa lâm vào kh ng kho ng sâu sắc. Đến đầu những
năm 1990, chế độ xư hội ch nghĩa Liên Xô s p đổ, dẫn đến những biến đổi to lớn
về quan hệ quốc tế. Trật tự thế giới (trật tự thế giới hai cực) tan rư, m ra th i kỳ
hình thành một trật tự thế giới mới.
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- Trên ph m vi thế giới, những cuộc chiến tranh c c bộ, xung đột, tranh chấp
vẫn còn, nh ng xu thế chung c a thế giới là hoà bình và hợp tác phát triển.
- Các quốc gia, các tổ chức và lực l ợng chính trị quốc tế thực hiện điều chỉnh
chiến l ợc đối nội, đối ngo i và ph ơng thức hành động cho phù hợp với yêu cầu
nhiệm v bên trong và đặc điểm c a thê giới.
- Xu thế ch y đua phát triển kinh tế khiến các n ớc, nhất là những n ớc đang
phát triển đư đổi mới t duy đối ngo i, thực hiện chính sách đa ph ơng hoá, đa d ng
hoá quan hệ quốc tế..
- Các n ớc đổi mới t duy về quan niệm sức m nh, vị thế quốc gia…
- Xu thế toàn cầu hóa và tác động c a nó:
Đ i hội IX c a Đ ng chỉ rõ: “Toàn cầu háo kinh tế là xu thế khách quan, lôi
cuốn ngày càng nhiều n ớc tham gia; xu thế này đang bị một số n ớc phát triển và
các tập đoàn t b n xuyên quốc gai chi phối, ch a đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có
mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh”.
Nghị quyết Đ i hội XI (01/2011) c a Đ ng nhận định: “Toàn cầu hóa và cách
m ng khoa học công nghệ phát triển m nh mẽ, thúc đẩy quá trình thành xư hội
thông tin và kinh tế tri thức”.
Đ i hội XI tiếp t c nhận định: “Toàn cầu hóa kinh tế tiếp t c phát triển về quy
mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội
và thách thức đan xen rất phức t p”.
- Thực tế cho thấy rằng, các n ớc muốn thoát khỏi nguy cơ bị biệt lập, t t hậu,
kém phát triển thì ph i tích cực, ch động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, đồng
th i ph i có b n lĩnh cân nhắc một cách cẩn trọng các yếu tố bất lợi để v ợt qua.
- Dự báo tình hình thế giới trong những năm tới, Đ i hội XI c a Đ ng nhận
định: trên thế giới “Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nh ng sẽ có
những diễn biến phức t p mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó l ng…còn tiếp t c gia
tăng”.
- Tình hình khu vực châu Á - Thái Bình D ơng, từ những năm 1990, có nhiều
chuyển biến mới:
+ Trong khu vực tuy vẫn tồn t i những bất ổn, nh ng châu Á - Thái Bình
D ơng vẫn đ ợc đánh giá là khu vực ổn định;
+ Châu Á - Thái Bình D ơng có tiềm lực lớn và năng động về phát triển kinh
tế. Xu thế hoà bình và hợp tác trong khu vực phát triển m nh. Đ i hội XI c a Đ ng
nhận định: “Khu vực châu Á – Thái Bình D ơng, trong đó có khu vực Đông Nam Á
vẫn sẽ là khu vực phát triển năng động, nh ng còn tồn t i nhiều nhân tố gây mất ổn
định; tranh chấp lưnh thổ, biển đ o ngày càng gay gắt…song còn nhiều khó khăn,
thách thức”.
 Yêu cầu nhiệm v c a cách m ng Việt Nam
- Vấn đề gi i tỏa tình tr ng đối đầu, thù địch, phá thế bị bao vây, cấm vận,
tiến tới bình th ng hóa và m rộng quan hệ hợp tác với các n ớc, t o môi tr ng
quốc tế thuận lợi để tập trung xây dựng kinh tế là nhu cầu cần thiết và cấp bách đối
với n ớc ta;
68

- Nhu cầu chống t t hậu về kinh tế đặt ra gay gắt. Để thu hẹp kho ng cách
phát triển giữa n ớc ta với các quốc gia khác, ngoài việc phát huy tối đa các nguồn
lực trong n ớc, cần ph i tranh th các nguồn lực bên ngoài, trong đó việc m rộng
và tăng c ng hợp tác kinh tế với các n ớc và tham gia vào cơ chế hợp tác đa
ph ơng có Ủ nghĩa đặc biêt quan trọng.
9.2.1.2 Các giai đo n hình thành, phát triển đ ng lối
 Giai đo n 1986 - 1996: Xác lập đ ng lối đối ngo i độc lập tự ch , rộng
m , đa d ng hoá, đa ph ơng hoá quan hệ quốc tế.
- Đ i hội VI:
+ Đ ng nhận định: “ xu thế m rộng phân công, hợp tác giữa các n ớc, kể c
các n ớc có chế độ kinh tế-xư hội khác nhau, cũng là những điều kiện rất quan
trọng đối với công cuộc xây dựng ch nghĩa xư hội n ớc ta”.
+ Đ ng ch tr ơng ph i biết kết hợp sức m nh dân tộc với sức m nh th i đ i
trong điều kiện mới và đề ra yêu cầu m rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các n ớc
ngoài hệ thống xư hội ch nghĩa, với các n ớc công nghiệp phát triển, các tổ chức
và t nhân n ớc ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi.
+ Triển khai ch tr ơng c a Đ ng, tháng 12/1987, Luật Đầu t n ớc ngoài t i
Việt Nam đ ợc ban hành.
+ Tháng 5/1988, Bộ chính trị ra Nghị quyết số 13 về nhiệm v và chính sách
đối ngo i trong tình tình mới, đề ra ch tr ơng kiên quyết ch động chuyển cuộc
đấu tranh từ tình tr ng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác trong cùng tồn t i hoà
bình; lợi d ng sự phát triển c a cách m ng khoa học - kỹ thuật và xu thế toàn cầu
hóa nền kinh tế thế giới để tranh th vị trí có lợi nhất trong phân công lao động quốc
tế; kiên quyết m rộng quan hệ hợp tác quốc tế, ra sức đa d ng hóa quan hệ đối
ngo i.
Nghị quyết số 13 c a Bộ chính trị đánh dấu sự đổi mới t duy quan hệ quốc tế
và chuyển h ớng toàn bộ chiến l ợc đối ngo i c a Đ ng ta. Sự chuyển h ớng này
đư đặt nền móng hình thành đ ng lối đối ngo i độc lập tự ch , rộng m , đa d ng
hóa, đa ph ơng hoá quan hệ quốc tế.
+ Trên lĩnh vực kinh tế đối ngo i, từ năm 1989, Đ ng ch tr ơng xoá bỏ tình
tr ng độc quyền trong s n xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Đ i hội VII:
+ Đ ng đề ra ch tr ơng “hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất c các
n ớc, không phân biệt chế độ chính trị – xư hôi khác nhau, trên cơ s các nguyên
tắc cùng tồn t i hoà bình”, với ph ơng châm “ Việt Nam muốn làm b n với tất c
các n ớc trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.
+ Đ i hội VII đư đổi mới chính sách đối ngo i với các đối tác c thể.
+ C ơng lĩnh xây dựng đất n ớc trong th i kỳ quá độ lên ch nghĩa xư hội,
xác định quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất c các n ớc trên thế giới là
một trong những đặc tr ng cơ b n c a xư hội xư hội ch nghĩa mà nhân dân ta xây
dựng.
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+ Các Hội nghị Trung ơng (khoá VII) tiếp t c c thể hoá quan điểm c a Đ i
hội VII về lĩnh vực đối ngo i. Trong đó, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung
ơng khoá VII (tháng 6/1992) nhấn m nh yêu cầu đa d ng hóa, đa ph ơng hóa quan
hệ quốc tế…
+ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khoá VII (01/1994) ch tr ơng triển khai m nh mẽ
và đồng bộ đ ng lối đối ngo i độc lập tự ch , rộng m , đa d ng hóa và đa ph ơng
hóa quan hệ đối ngo i.
Quan điểm ch tr ơng đối ngo i rộng m đ ợc đề ra từ Đ i hội VI, sau đó
đ ợc các Nghị quyết trung ơng từ khoá VI đến khoá VII phát triển đư hình thành
đ ng lối đối ngo i độc lập tự ch , rộng m , đa d ng hóa, đa ph ơng hóa quan hệ
quốc tế.
 Giai đo n 1996 - 2008: Bổ sung và phát triển đ ơng lối đối ngo i theo
ph ơng châm ch động, tích cực hội nhập quốc tế.
- Đ i hội VIII:
+ Đ ng khẳng định tiếp t c m rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với
các n ớc, các trung tâm kinh tế, chính trị khu vực và quốc tế. Đồng th i ch tr ơng
“xây dựng nền kinh tế m và “đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế
giới”.
+ Xác định rõ hơn quan điểm đối ngọai với các nhóm đối tác.
So với Đ i hội VII, ch tr ơng đối ngo i c a Đ i hội VIII có các điểm mới:
Một là, ch tr ơng m rộng quan hệ với các đ ng cầm quyền và các đ ng
khác;
Hai là, quán triệt yêu cầu m rộng quan hệ đối ngo i nhân dân, quan hệ với
các tổ chức phi chính ph ;
Ba là, lần đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế đối ngo i, Đ ng đ a ra ch tr ơng thử
nghiệm để tiến tới thực hiện đầu t ra n ớc ngoài.
+ C thể hóa quan điểm c a Đ i hội VIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ t Ban
Chấp hành Trung ơng, khoá VIII (tháng 12/1997), chỉ rõ: trên cơ s phát huy nội
lực, thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực bên ngòai. Nghị
quyết đề ra ch tr ơng tiến hành khẩn tr ơng, vững chắc việc đàm phán Hiệp định
Th ơng m i với Mỹ, gia nhập APEC và WTO.
- Đ i hội IX:
+ Đ ng đề ra ch tr ơng ch động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo
tinh thần phát huy tối đa nội lực.
+ Đ i hội IX đư phát triển ph ơng châm c a Đ i Hội VII là: “Việt Nam muốn
làm b n với các n ớc trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì hoà bình, độc lập và
phát triển” thành “Việt Nam sẵn sàng là b n, là đối tác tin cậy c a các n ớc trong
cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”.
Ch tr ơng xây dựng quan hệ đối tác đ ợc đề ra Đ i hội IX đánh dấu b ớc
phát triển về chất tiến trình quan hệ quốc tế c a Việt Nam th i kỳ đổi mới.
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+ Tháng 11/2001, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 07 về hội nhập kinh tế quốc tế.
Nghị quyết đề ra 9 nhiệm v c thể và 6 biện pháp tổ chức thực hiện quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế.
+ Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ơng khoá IX (05/01/2004)
nhấn m nh yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện trong n ớc để sớm ra nhập WTO;
kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện c a các lợi ích c c bộ làm kìm hưm tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đ i hội X:
Đ ng nêu quan điểm: thực hiện nhất quán đ ng lối đối ngo i độc lập tự ch ,
hoà bình hợp tác và phát triển; chính sách đối ngo i rộng m , đa ph ơng hóa, đa
d ng hóa các quan hệ quốc tế. Đồng th i đề ra ch tr ơng “ch động và tích cực hội
nhập kinh tế quốc tế”.
+ Ch động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn ch động quyết định đ ng
lối, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, không thể rơi vào thế bị động; phân tích lựa
chọn ph ơng thức hội nhập đúng, dự báo đ ợc những tình huống thuận lợi và khó
khăn khi hội nhập kinh tế quốc tế.
+ Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là khẩn tr ơng chuẩn bị, điều chỉnh, đổi
mới bên trong, từ ph ơng thức lưnh đ o, qu n lỦ đến ho t động thực tiên; từ Trung
ơng đến địa ph ơng, doanh nghiệp; khẩn tr ơng xây dựng lộ trình, kế ho ch, hoàn
chỉnh hệ thống pháp luật; nâng cao năng lực c nh tranh c a doanh nghiệp và nền
kinh tế; tích cực, nh ng ph i thận trọng, vững chắc.
- Đ i hội XI:
Nhận định tình hình trong n ớc, thành tựu, kinh nghiệm c a 25 năm đổi mới
(1986 – 2011) Đ ng đề ra ch tr ơng: “Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu qu các
ho t động đối ngo i, tích cực và ch động hội nhập quốc tế”.
So với ch tr ơng đối ngo i Đ i hội IX, thì Đ i hội XI đư thể hiện b ớc
phát triển mới về tu duy đối ngo i – chuyển từ “hội nhập kinh tế quốc tế” lên “hội
nhập quốc tế”.
Nh vậy, đ ng lối đối ngo i độc lập tự ch , rộng m , đa d ng hóa, đa
ph ơng hóa quan hệ quốc tế đ ợc xác lập trong m i năm đầu c a th i kỳ đổi mới
(1986 - 1996), đến Đ i hội XI (2011) đ ợc bổ sung, phát triển theo ph ơng châm
ch động, tích cực hội nhập quốc tế, hình thành đ ng lối đối ngo i độc lập tự ch ,
hoà bình, hợp tác và phát triển; đa ph ơng hóa, đa dang hóa các quan hệ, ch động
và tích cực hội nhập quốc tế; là b n, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm
trong cộng đồng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một n ớc Việt Nam xư hội
ch nghĩa giàu m nh.
9.2.2.ăN iădungăđ ngăl iăđ iăngo i,ăh iănh păqu căt ă
9.2.2.1. M c tiêu, nhiệm v và t t ng chỉ đ o
 Cơ hội và thách thức
- Về cơ hội: Xu thế hoà bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hoá kinh tế
t o thuận lợi cho n ớc ta m rộng quan hệ đối ngo i, hợp tác phát triển kinh tế. Mặt
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khác, thắng lợi c a sự nghiệp đổi mới đư nâng cao thế và lực c a n ớc ta trên
tr ng quốc tế, t o tiền đề mới cho quan hệ đối ngo i, hội nhập kinh tế quốc tế.
- Về thách thức: Những vấn đề toàn cầu…gây tác động bất lợi đối với n ớc ta;
nền kinh tế Việt Nam ph i chịu sức ép c nh tranh gay gắt trên c ba cấp độ: s n
phẩm, doanh nghiệp và quốc gia; những biến động trên thị tr ng quốc tế sẽ tác
động nhanh và m nh hơn đến thị tr ng trong n ớc, tiềm ẩn nguy cơ gây rối lo n,
thậm chí kh ng ho ng kinh tế-tài chính; ngoài ra, lợi d ng toàn cầu hoá, các thế lực
thù địch sử d ng chiêu bài “dân ch ”, “ nhân quyền” chống phá chế độ chính trị và
sự ổn định, phát triển c a n ớc ta.
 M c tiêu, nhiệm v đối ngo i
- Lấy việc giữ vững môi tr ng hoà bình, ổn định; t o các điều kiện quốc tế
thuận lợi cho công cuộc đổi mới, để phát triển kinh tế-xư hội là lợi ích cao nhất c a
Tổ quốc. Đ i hội XI c a Đ ng xác định nhiệm v c a công tác đối ngo i là: “giữ
vững môi tr ng hòa bình, thuận lợi cho đẩy m nh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa,
b o vệ vững chắc độc lập, ch quyền, thống nhất và toàn vẹn lưnh thổ; nâng cao vị
thế c a đất n ớc; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc,
dân ch và tiến bộ xư hội trên thế giới”.
- M rộng đối ngo i và hội nhập quốc tế là để t o thêm nguồn lực đáp ứng yêu
cầu phát triển c a đất n ớc; kết hợp nội lực với các nguồn lực từ bên ngoài t o
thành nguồn lực tổng hợp để đẩy m nh công nghiệp hoá, hiện đ i hoá, thực hiện
dân giàu, n ớc m nh, dân ch , công bằng, văn minh; phát huy vai trò và nâng cao
vị thế c a Việt Nam trong quan hệ quốc tế; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh
chung c a nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân ch và tiến bộ xư hội.
 T t ng chỉ đ o
Trong quan hệ đối ngo i, hội nhập kinh tế quốc tế ph i quán triệt đầy đ , sâu
sắc các quan điểm:
- B o đ m lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và b o vệ vững
chắc Tổ quốc xư hội ch nghĩa, đồng th i thực hiện nghĩa v quốc tế theo kh năng
c a Việt Nam.
- Giữ vững độc lập tự ch , tự c ng đi đôi với đẩy m nh đa ph ơng hoá, đa
d ng hoá quan hệ đối ngo i.
- Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng thúc
đẩy mặt hợp tác, nh ng vẫn ph i đấu tranh d ới hình thức và mức độ thích hợp với
từng đối tác; đấu tranh để hợp tác; tránh trực diện đối đầu, tránh để bị đẩy vào thế
cô lập.
- M rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lưnh thổ trên thê giới, không
phân biệt chế độ chính trị xư hội. Coi trọng quan hệ hoà bình, hợp tác với khu vực;
ch động tham gia các tổ chức đa ph ơng, khu vực toàn cầu.
- Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế-xư hội; giữ gìn b n sắc văn hoá dân tộc;
b o vệ môi tr ng sinh thái trong quá trình hội nhập quốc tế.
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- Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử d ng có hiệu qu các nguồn
lực bên ngoài; xây dựng nền kinh tế độc lập tự ch ; t o ra và sử d ng có hiệu qu
các lợi thế so sánh c a đất n ớc trong quá trình hội nhập quốc tế.
- B o đ m sự lưnh đ o thống nhất c a Đ ng, sự qu n lỦ tập trung c a Nhà
n ớc đối với các ho t động đối ngo i. Phối hợp chặt chẽ ho t động đối ngo i c a
Đ ng, ngo i giao Nhà n ớc và đối ngo i nhân dân; giữa ngo i giao chính trị với với
ngo i giao kinh tế và ngo i giao văn hóa; giữa đối ngo i với quốc phòng-an ninh.
9.2.2.2. Một số ch tr ơng, chính sách lớn về m rộng quan hệ đối ngo i, hội nhập
quốc tế
- Đ a ra các quan hệ quốc tế đư đ ợc thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền
vững.
- Ch động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp.
- Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các
nguyên tắc, quy định c a WTO.
- Đẩy m nh c i cách hành chính, nâng cao hiệu qu , hiệu lực cho bộ máy nhà
n ớc.
- Nâng cao năng lực c nh tranh quốc gia, doanh nghiệp và s n phẩm trong hội
nhập kinh tế quốc tế.
- Gi i quyết tốt các vấn đề văn hoá, xư hội và môi tr ng trong qua trình hội
nhập.
- Giữ vững và tăng c ng quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập.
- Phối hợp chặt chẽ ho t động đối ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n ớc và
ngo i giao nhân dân; chính trị đối ngo i và kinh tế đối ngo i.
- Đổi mới và tăng c ng sự lưnh đ o c a Đ ng, sự qu n lỦ c a Nhà n ớc đối
với các ho t động đối ngo i.
9.2.3.ăThƠnhăt u,ăỦănghƿa,ăh năch ăvƠănguyênănhơn
9.2.3.1. Thành tựu và Ủ nghĩa
- Một là, phá thế bao vây, cấm vận c a các thế lực thù địch, t o dựng môi
tr ng quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và b o vệ Tổ quốc.
- Hai là, gi i quyết hoà bình các vấn đề biên giới, lưnh thổ, biển đ o với các
n ớc liên quan.
- Ba là, m rộng quan hệ đối ngo i theo h ớng đa ph ơng hóa, đa d ng hóa.
- Bốn là, tham gia các tổ chức quốc tế.
- Năm là, m rộng thị tr ng, tiếp thu khoa học công nghệ và kỹ năng qu n lỦ.
- Sáu là: từng b ớc đ a ho t động c a các doanh nghiệp và c nền kinh tế vào
môi tr ng c nh tranh.
Những kết qu trên có Ủ nghĩa rất quan trọng: đư tranh th đ ợc các nguồn lực
bên ngoài kết hợp với các nguồn lực trong n ớc hình thành sức m nh tổng hợp, góp
phần đ a đến những thành tựu to lớn. Góp phần giữ vững và c ng cố độc lập, tự
ch , định h ớng xư hội ch nghĩa; giữ vững an ninh quốc gia và b n sắc văn hoá
dân tộc. C ơng lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) nhận định:n ớc ta “có quan hệ
quốc tế rộng rưi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới”.
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9.2.3.2. H n chế và nguyên nhân
- Trong quan hệ với các n ớc, nhất là các n ớc lớn, chúng ta còn lúng túng, bị
động. Ch a xây dựng đ ợc quan hệ lợi ích đan xen, tuỳ thuộc lẫn nhau với các
n ớc.
- Một số ch tr ơng, cơ chế, chính sách chậm đ ợc đổi mới so với yêu cầu m
rộng quan hệ đối ngo i, hội nhập quốc tế; hệ thống luật pháp ch a hoàn chỉnh,
không đồng bộ, gây khó khăn trong việc thực hiện các cam kết c a các tổ chức quốc
tế.
- Ch a hình thành đ ợc một kế ho ch tổng thể và dài h n về hội nhập quốc tế
và một lộ trình hợp lỦ cho việc thực hiện các cam kết.
- Doanh nghiệp n ớc ta hầu hết quy mô nhỏ, yếu kém c về qu n lỦ và công
nghệ; trong lĩnh vực s n xuất công nghiệp, trình độ trang thiết bị l c hậu; kết cấu h
tầng và các ngành dịch v cơ b n ph c v s n xuất kinh doanh đều kém phát triển
và có chi phí cao hơn các n ớc khác trong khu vực.
- Đội ngũ cán bộ lĩnh vực đối ngo i nhìn chung ch a đáp ứng đ ợc nhu cầu c
về số l ợng và chất l ợng; cán bộ doanh nghiệp ít hiểu biết về pháp luật quốc tế, về
kỹ thuật kinh doanh.
Tóm lại, quá trình thực hiện đ ng lối đối ngo i, hội nhập kinh tế quốc tế từ
năm 1986 đến nay mặc dù còn những h n chế, nh ng thành tựu là cơ b n, có Ủ
nghĩa rất quan trọng: góp phần đ a đất n ớc ra khỏi kh ng kho ng kinh tế – xư hội,
nền kinh tế Việt Nam có b ớc phát triển mới; thế và lực c a Việt Nam đ ợc nâng
cao trên tr ng quốc tế. Các thành tựu đối ngo i trong hơn 25 năm qua đư chứng
minh đ ng lối đối ngo i, hội nhập quốc tế c a Đ ng và Nhà n ớc trong th i kỳ đổi
mới là đúng đắn và sáng t o.
Cơuăh i ônăt p
1. Phân tích các giai đo n hình thành, phát triển đ ng lối đối ngo i, hội nhập quốc
tế c a Đ ng.
2. Trình bày m c tiêu, nhiệm v và t t ng chỉ đ o c a Đ ng về đ ng lối đối
ngo i, hội nhập quốc tế.
3. Trình bày những thành tựu và Ủ nghĩa đ ng lối đối ngo i, hội nhập quốc tế c a
Đ ng./.
________________________________________________________
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