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Phát biểu bế mạc 
hội nghị trung ương lần thứ 11 
của Tổng Bí Thư, chủ Tịch nước

nguyễn Phú Trọng

“ưa các đồng chí Trung ương,
ưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương,

nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 11 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung
chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy
viên Trung ương và các đồng chí
tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh
thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ,
thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí
tuệ, tâm huyết vào các báo cáo và
hoàn thành nhiều công việc quan
trọng khác. Bộ Chính trị đã tiếp thu
tối đa và giải trình những vấn đề còn
có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành
Trung ương đã nhất trí cao thông qua
Nghị quyết của Hội nghị.

Để kết thúc Hội nghị, tôi xin thay
mặt Bộ Chính trị phát biểu một số ý

kiến, khái quát lại những kết quả chủ
yếu của Hội nghị và nhấn mạnh
thêm một số vấn đề để thống nhất
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời
gian tới.
1. Về các dự thảo Văn kiện trình Đại
hội XIII của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương ghi
nhận, đánh giá cao và biểu dương
những cố gắng, nỗ lực của các Tiểu
ban đã nghiên cứu, xây dựng các dự
thảo báo cáo, tờ trình một cách
công phu, nghiêm túc, trách nhiệm;
và thống nhất cao về những vấn đề
cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các
dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII
gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng
góp ý kiến.

Hội nghị cơ bản tán thành những
nội dung, vấn đề được trình bày trong
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các dự thảo báo cáo, tờ trình, và cho
rằng, các dự thảo văn kiện đã chắt lọc,
phản ánh được kết quả tổng kết 10
năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung,
phát triển năm 2011 và Chiến lược
phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020;
kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sát
với thực tế và có nhiều phát hiện, đề
xuất mới. Đồng thời, cũng đóng góp,
gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng,
nhất là trên những vấn đề lớn và
những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trung ương yêu cầu, phải nhận
thức sâu sắc hơn nữa tính chất, ý
nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội
XIII của Đảng-Đại hội diễn ra vào
thời điểm toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta thực hiện thắng lợi
nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm
vụ được xác định trong Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng; trải qua 35
năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10
năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung,
phát triển năm 2011 và Chiến lược
phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XII _ Ảnh: TL



Đất nước ta có nhiều thời cơ,
thuận lợi, song cũng đứng trước
không ít những khó khăn, thách
thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục
tăng cường hơn nữa công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh;
phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp
với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi
mới sáng tạo, phát triển nhanh và
bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc
Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà
bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa
nước ta trở thành nước phát triển,
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả
về văn kiện và nhân sự để Đại hội
thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội
đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo
và phát triển.

Đánh giá về kết quả 10 năm thực
hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển
năm 2011 và Chiến lược phát triển
kinh tế-xã hội 2011-2020 cũng như 5
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng (2016-2020), nhìn lại
30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991
và 35 năm tiến hành công cuộc đổi
mới, Trung ương yêu cầu phải với

tinh thần thực sự khách quan, cầu thị,
nhìn thẳng vào sự thật, không phiến
diện, cực đoan.

ấy rõ, 35 năm đổi mới là một
giai đoạn lịch sử quan trọng trong
tiến trình phát triển của đất nước,
đánh dấu sự trưởng thành về mọi
mặt của Đảng, Nhà nước và nhân
dân ta. Đổi mới mang tầm vóc lịch sử
và ý nghĩa cách mạng to lớn, là một
quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện,
triệt để, là sự nghiệp cách mạng của
toàn Đảng, toàn dân ta.

Cương lĩnh 1991, bổ sung, phát
triển năm 2011 tiếp tục là ngọn cờ tư
tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ
quy tụ, tập hợp, cổ vũ toàn Đảng,
toàn dân ta; là nền tảng để Đảng ta
tiếp tục phát triển hệ thống lý luận về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện đường
lối xây dựng, phát triển đất nước
trong thời kỳ mới.

Nhìn tổng thể, sau 35 năm đổi mới,
30 năm thực hiện Cương lĩnh, nhất là
10 năm gần đây, đất nước ta đã đạt
được những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng
để nước ta tiếp tục đổi mới và phát
triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
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Đồng thời, cũng phải thấy còn nhiều
vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế,
bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập
trung giải quyết để đưa đất nước phát
triển nhanh và bền vững hơn.

Trong nhiệm kỳ khóa XII, mặc dù
phải đối phó với nhiều khó khăn,
thách thức, toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu
rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát
triển nhanh và khá toàn diện trên hầu
hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi
bật: Kinh tế tăng trưởng liên tục và
cao hơn nhiệm kỳ trước, trở thành
một trong những nền kinh tế tăng
trưởng nhanh; kinh tế vĩ mô ổn định
và từng bước được tăng cường; sức
cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của
nền kinh tế được nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,
đặc biệt là công tác đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực chuyển
biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột
phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được
nhân dân hoan nghênh, đồng tình,
tin tưởng và ủng hộ. Sự đoàn kết,
thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp

nhàng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt
trận và các tổ chức chính trị-xã hội
được tăng cường.

Chính trị, xã hội ổn định; quốc
phòng, an ninh không ngừng được
củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc; quan hệ đối ngoại
và hội nhập quốc tế ngày càng sâu
rộng và hiệu quả, góp phần nâng cao
uy tín và vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế.

Những thành tựu đạt được 5 năm
qua có cả nguyên nhân khách quan
và chủ quan. Đó là kết quả của cả một
quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục
qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta.

Nguyên nhân quan trọng nhất là
sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo,
chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư và các cấp Ủy đảng trong việc
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội XII, giải quyết kịp thời, có hiệu
quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong
thực tiễn; sự quản lý, điều hành nhạy
bén, quyết liệt của Chính phủ và
chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi
mới nội dung và phương thức hoạt
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động của Quốc hội; sự phối hợp
đồng bộ của cả hệ thống chính trị;
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán
bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích
cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân
dân; sự đồng tình, ủng hộ của cộng
đồng quốc tế.

Trên cơ sở đánh giá khách quan
tình hình và nguyên nhân của những
kết quả, thành tích đã đạt được, hạn
chế, yếu kém còn tồn tại trong thời
gian qua, dự báo đúng tình hình đất
nước và xu thế phát triển của thế giới
trong thời gian tới, chúng ta sẽ có
điều kiện để xác định đúng đắn
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển đất nước trong nhiệm kỳ
2021-2026, cả mục tiêu tổng quát và
các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, bao
gồm các nhiệm vụ trọng tâm và các
khâu đột phá chiến lược cần phải tập
trung ưu tiên triển khai thực hiện.

Tiếp tục có những chủ trương,
giải pháp phù hợp, có tính khả thi
cao nhằm đẩy mạnh hơn nữa công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới
mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền
kinh tế; hoàn thiện toàn diện, đồng
bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ
nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo, phát triển khoa
học và công nghệ, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực; xây dựng và
phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa,
con người Việt Nam; quản lý phát
triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến
bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử
dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên,
bảo vệ môi trường, chủ động ứng
phó với biến đổi khí hậu; tăng cường
quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa; triển khai đồng bộ, hiệu quả,
sáng tạo hoạt động đối ngoại, chủ
động và tích cực hội nhập quốc tế;
phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ
nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của
nhân dân; xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân và
vì nhân dân; xây dựng, chỉnh đốn
Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng
cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và
sức chiến đấu của Đảng...

Đồng thời, cần tiếp tục bám sát
thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, tổng
kết, thảo luận, tạo sự thống nhất cao



hơn về mục tiêu, quan điểm, các
khâu đột phá và một số vấn đề mới,
vấn đề khó, nhất là những vấn đề liên
quan đến việc nâng cao nhận thức,
nắm vững và giải quyết tốt các mối
quan hệ lớn như: Quan hệ giữa đổi
mới, ổn định và phát triển; giữa đổi
mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa
tuân theo quy luật thị trường và bảo
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa;
giữa phát triển lực lượng sản xuất và
xây dựng, hoàn thiện từng bước
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa;
giữa nhà nước, thị trường và xã hội;
giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển
văn hóa, thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc
lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
nhân dân làm chủ; giữa thực hành
dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo
đảm kỷ cương xã hội.

Đặc biệt quan tâm những vấn đề
thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và
cụ thể như: Đổi mới, hoàn thiện thể
chế, huy động, quản lý, sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực cho phát
triển; phát triển đồng bộ và tạo ra sự

liên kết giữa các thành phần kinh tế
và các loại hình tổ chức sản xuất kinh
doanh; đổi mới, nâng cao hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp nhà
nước, phát triển kinh tế tập thể;
khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh
tế tư nhân phát triển trở thành một
động lực quan trọng của nền kinh tế;
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu
tư công, nhất là vốn để triển khai xây
dựng các dự án, công trình trọng
điểm quốc gia; khắc phục tình trạng
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong
việc quản lý, sử dụng đất đai, tài
nguyên, tài sản công; tích tụ, tập
trung đất đai cho phát triển nông
nghiệp công nghệ cao; tranh thủ
thành tựu của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh đổi mới
sáng tạo; khắc phục những hạn chế,
khuyết điểm trong quản lý phát triển
văn hóa, xã hội, xây dựng con người,
nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục
và đào tạo...

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh,
phải phát huy những thành quả và
bài học kinh nghiệm đã có được
trong nhiệm kỳ khóa XII, đẩy mạnh
hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN SỰ KIỆN

8 SỐ 74 (208) - 2019



quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh về
mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo,
cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu
quả quản lý của Nhà nước.

Tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa
XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và
đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
trong Đảng và trong xã hội; giữ vững,
kiên định bản chất cách mạng và vai
trò tiên phong, gương mẫu của Đảng,
của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực
hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức
xây dựng Đảng; tăng cường mối quan
hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân,
củng cố niềm tin của nhân dân đối
với Đảng và Nhà nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công
tác xây dựng, ban hành và tổ chức
thực hiện các nghị quyết của Đảng,
luật pháp, chính sách của Nhà nước.
Tăng cường công tác tổ chức và cán
bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng
trong sạch, vững mạnh; phát huy tính
tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát
dân của cán bộ, đảng viên; có cơ chế,

chính sách phát hiện, thu hút, sử
dụng nhân tài; khuyến khích, động
viên, bảo vệ những cán bộ năng
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,
dám chịu trách nhiệm; đồng thời xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác tư
tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống
nhất cao trong Đảng, đồng thuận
trong xã hội; cải cách hành chính
trong Đảng; đổi mới mạnh mẽ
phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương giao
cho Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban
khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý
kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn
chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ
các cấp đóng góp ý kiến; tổ chức tốt
việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại
hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện,
nâng cao chất lượng các dự thảo văn
kiện, trình Trung ương xem xét
thông qua trong năm 2020, sau đó
xin ý kiến nhân dân trước khi trình
Đại hội XIII của Đảng.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên
Trung ương và các đồng chí tham dự
Hội nghị tiếp tục suy nghĩ và có
những đóng góp thiết thực, nâng cao
chất lượng các dự thảo văn kiện,
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đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt đại hội
đảng bộ các cấp.
2. Về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà
nước năm 2019-2020

Ban Chấp hành Trung ương nhất
trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm
2019, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh
tế-xã hội nước ta tiếp tục có những
chuyển biến tích cực, toàn diện trên
các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm
2019, có thể hoàn thành toàn bộ 12
chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5
chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tiếp
tục duy trì ở mức cao, ước đạt trên
6,8%, thuộc nhóm các nước có mức
tăng trưởng cao nhất trong khu vực
và trên thế giới; quy mô GDP ước đạt
hơn 266 tỷ USD, bình quân đạt gần
2.800 USD/người. Chất lượng tăng
trưởng được cải thiện. Kinh tế vĩ mô
tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm
soát ở mức thấp hơn nhiều so với
mục tiêu Quốc hội đề ra. Đầu tư xã
hội, năng lực sản xuất kinh doanh
tăng mạnh.

Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ
bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương
tài chính-ngân sách nhà nước được

tăng cường; bội chi ngân sách ở mức
3,4% GDP; nợ công giảm mạnh,
xuống mức 55% GDP và ngày càng
thấp xa hơn mức trần do Quốc hội
quy định. ị trường tiền tệ ổn định;
cán cân thanh toán quốc tế được cải
thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng
cao, đạt trên 70 tỷ USD. Xuất khẩu
ước tăng khoảng 8% so với năm
2018.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được
quan tâm đầu tư phát triển, đạt được
nhiều kết quả quan trọng, góp phần
tích cực vào việc duy trì ổn định
chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã
hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần của nhân dân.

Tập trung thực hiện tốt các chính
sách đối với người có công, bảo đảm
an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm
nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo theo
chuẩn mới giảm xuống còn 5,23%; tỷ
lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên
90%; hơn 50% số xã đạt chuẩn nông
thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch
gần 2 năm.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết
việc làm tiếp tục được đẩy mạnh,
năng suất lao động được cải thiện; tỷ
lệ thất nghiệp khu vực thành thị
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giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch
theo hướng tích cực. Sự nghiệp y tế,
thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc
sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc
sống của nhân dân; đổi mới giáo dục
và đào tạo, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, xây dựng con người;
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường, phòng, chống thiên tai, ứng
phó với biến đổi khí hậu; phát triển
khoa học và công nghệ, phong trào
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đạt
được nhiều kết quả tích cực.

Công tác phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục
được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết
quả cụ thể, rõ rệt, được cán bộ, đảng
viên và nhân dân hoan nghênh, đồng
tình, đánh giá cao. Tiềm lực quốc
phòng, an ninh được tăng cường; an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội
được giữ vững; môi trường hoà bình,
ổn định cho phát triển được bảo
đảm. Hoạt động đối ngoại và hội
nhập quốc tế được đẩy mạnh, ngày
càng sâu rộng, góp phần nâng cao uy
tín và vị thế của nước ta trên trường
quốc tế.

Trung ương khẳng định, những kết
quả, thành tích đạt được trong năm

2019 đã tạo đà và động lực mới, khí
thế mới cho việc hoàn thành các mục
tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và
5 năm 2016-2020.

Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ
rõ, bên cạnh những kết quả, thành
tích đã đạt được, kinh tế-xã hội của
đất nước vẫn đứng trước nhiều khó
khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số
yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm
phát, an ninh, trật tự xã hội. Tình
hình trong nước, quốc tế và khu vực
còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng,
phức tạp, khó lường.

Do đó, chúng ta tuyệt nhiên không
được chủ quan, thoả mãn với kết quả,
thành tích đã đạt được; trái lại, phải
tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình,
nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng
lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho
năm 2019-2020, năm sau phải tốt đẹp
hơn năm trước.

Trong năm 2020, tiếp tục củng cố,
tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát, nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ
và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể
chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi
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trường đầu tư, kinh doanh thông
thoáng, thuận lợi.

úc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các dự án quan trọng quốc gia, các
công trình trọng điểm; phát huy tốt
vai trò của các vùng kinh tế, các đô
thị lớn, thị trường trong nước và các
ngành dịch vụ, du lịch.

Phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao gắn với phát triển khoa
học-công nghệ và đổi mới sáng tạo;
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh
và bền vững. Chú trọng phát triển
văn hóa, xã hội, xây dựng con người,
bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi
xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Tăng cường quản lý tài nguyên,
bảo vệ môi trường, phòng, chống
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí
hậu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành
chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ
máy, tinh giản biên chế, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành
và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ
luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Làm tốt công tác thông tin truyền
thông, tạo đồng thuận xã hội.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an
ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật
tự, an toàn xã hội. Kiên quyết, kiên
trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền,
quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia
trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ
động, tích cực hội nhập quốc tế, mở
rộng và nâng cao hiệu quả hoạt
động đối ngoại, nâng cao vị thế và
uy tín của Việt Nam trong khu vực
và trên thế giới.

Để có thể hoàn thành thắng lợi các
mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra,
cần tiếp tục phát huy những kết quả,
thành tích và kinh nghiệm, bài học
đúc rút được từ thực tế đổi mới, tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý
của Nhà nước, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của toàn hệ
thống chính trị; phát huy dân chủ xã
hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của
nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc, tinh thần năng động,
sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ
đạo tổ chức thực hiện của tất cả các
cấp, các ngành từ Trung ương đến
địa phương, cộng đồng các doanh
nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
3. Cũng tại Hội nghị này, sau khi
xem xét các tờ trình của Bộ Chính
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trị, Ban Chấp hành Trung ương đã
bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm
tra Trung ương nhằm tăng cường
hơn nữa sức mạnh của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương; xem xét thi hành kỷ
luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi
Đảng đối với đồng chí Nguyễn Bắc
Son, nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng khoá X, nguyên Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng
chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên
Trung ương Đảng khóa XII, Phó
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,
nguyên Bí thư Ban cán sự đảng,
nguyên Bộ trưởng Bộ ông tin và
Truyền thông.

Như vậy, kể từ đầu nhiệm kỳ khóa
XII đến nay, Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương đã thi
hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp
thuộc diện Trung ương quản lý,
trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Bộ
Chính trị và 4 đồng chí Ủy viên
Trung ương Đảng khóa XII, 14 đồng
chí nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng, 1 đồng chí nguyên Phó ủ
tướng Chính phủ, 5 đồng chí Bộ
trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 đồng
chí Bí thư Tỉnh ủy, 5 đồng chí nguyên

Bí thư Tỉnh ủy và 17 đồng chí là
tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý
hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư
cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng (Ban
cán sự đảng Bộ Công ương, Ban
cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Ban cán sự đảng Bộ ông
tin và Truyền thông, Ban cán sự đảng
Bộ Giao thông vận tải, Ban ường
vụ Đảng ủy Ngoài nước, Ban
ường vụ ành Ủy Đà Nẵng và
Ban ường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc).

ật đau xót, nhưng không thể
không làm, không có cách nào khác!
Tất cả là vì sự nghiệp chung của
Đảng, của đất nước, của nhân dân.
Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt
giá cho tất cả chúng ta. Đề nghị từng
đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng
và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức
cần thường xuyên tu dưỡng, rèn
luyện, thường xuyên nêu gương, tự
soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ
vật chất, tham vọng để không đi vào
vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn
thất khôn lường.

Chúng ta đang tích cực chuẩn bị
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại
hội XIII của Đảng, phải kiên quyết
không để lọt vào cấp Ủy những cán
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bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất! Bất
cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ
luật, chúng ta phải xử lý nghiêm
minh, làm nghiêm từ trên xuống
dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật
của Đảng, để lấy lại và củng cố niềm
tin và tình thương yêu, quý trọng của
nhân dân.

ưa các đồng chí,
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp

hành Trung ương Đảng đã thành
công tốt đẹp. ành công của Hội
nghị lần này sẽ góp phần kết thúc
thắng lợi năm 2019 (trong bối cảnh
khó khăn hơn so với năm 2018), để
bước vào triển khai thực hiện mục
tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020
với quyết tâm cao và khí thế mới.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của
Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội 5 năm 2016-2020, Chiến lược
phát triển kinh tế-xã hội 10 năm;
năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tình hình thế giới, khu vực và
trong nước đang tiếp tục diễn biến
nhanh chóng, phức tạp, khó lường
với những thay đổi lớn lao, tạo ra
nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng

đặt ra không ít khó khăn, thách thức
ở mức độ, quy mô và tính chất rất
khác so với trước đây, đòi hỏi toàn
Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải
nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất
lớn để hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và
nhiệm kỳ khóa XII.

Đề nghị các đồng chí Trung ương,
các đồng chí tham dự Hội nghị và
đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước,
chung sức đồng lòng, phát huy
những kết quả, thành tích đạt được
trong năm 2019 và truyền thống
đoàn kết, yêu nước của dân tộc ta,
thực hiện thật tốt các nghị quyết của
Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung
ương lần này, tạo ra khí thế mới, xung
lực mới cho việc hoàn thành thắng
lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã
đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị và
tiến hành thành công đại hội đảng
bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố
bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII.
Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh
phúc và thành công! 

Xin trân trọng cảm ơn” n
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Ngày 15/10, tại Hà Nội, đồng
chí Trần Quốc Vượng, Ủy
viên Bộ Chính trị, ường

trực Ban Bí thư đã làm việc với Hội
đồng Lý luận Trung ương.

am dự buổi làm việc có đại diện
lãnh đạo Văn phòng Trung ương
Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban
Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối
ngoại Trung ương, Ban Cán sự đảng
Bộ KH&CN, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn
Xuân ắng, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương, Giám đốc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho
biết, qua gần 23 năm thành lập, với
thành viên chủ yếu là cán bộ kiêm
nhiệm, biên chế chuyên trách rất ít,

điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế,
nhưng với tinh thần đoàn kết, trách
nhiệm  cao trong công việc, Hội đồng
Lý luận Trung ương luôn vượt qua
mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi
công việc theo chức năng, nhiệm vụ
được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. 

Nổi bật là đã nghiên cứu, xây dựng
báo cáo tư vấn phục vụ các hội nghị
Trung ương; là đầu mối trong triển
khai nghiên cứu, tổng kết  một số vấn
đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi
mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh
năm 1991), trọng tâm là 10 năm thực
hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển
năm 2011); tổ chức triển khai thực
hiện Chương trình nghiên cứu khoa
học lý luận chính trị qua các giai
đoạn, đặc biệt từ năm 2006 đến nay;

Đồng chí Trần Quốc Vượng, 
ủy Viên Bộ chính Trị, 

Thường Trực Ban Bí Thư 

làm việc với 
hội đồng lý luận trung ương
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tham gia và đóng vai trò nòng cốt
trong Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn
kiện, trực tiếp tham gia xây dựng các
dự thảo văn kiện trình Đại hội XII,
XIII của Đảng; trực tiếp tham gia đấu
tranh và cung cấp luận cứ đấu tranh
phản bác các quan điểm trái với chủ
trương, đường lối của Đảng.

Qua gần 23 năm thành lập, Hội
đồng Lý luận Trung ương ngày càng
trưởng thành, vững mạnh, khẳng
định vị thế là một trong những cơ
quan nghiên cứu lý luận chính trị
hàng đầu, là cái nôi tập hợp, quy tụ
các chuyên gia, nhà nghiên cứu lớn
trong cả nước trong triển khai nghiên
cứu cacs vấn đề lý luận chính trị, làm
cơ sở cho việc hoạch định, hoàn
thiện, phát triển đường lối, chính
sách của Đảng.

Báo cáo về kết quả thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của Hội đồng trong
hơn 3 năm qua, GS, TS Phùng Hữu
Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội
đồng  đã nêu bật 10 kết quả đạt được,
trong đó có phân tích rõ nguyên
nhân kết quả và những hạn chế cần
khắc phục. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc,
ường trực Ban Bí thư Trần Quốc

Vượng ghi nhận, Hội đồng và Cơ
quan Hội đồng Lý luận Trung ương
đã có nhiều đổi mới về cách thức
hoạt động, đề cao vai trò và hoạt động
của các tiểu ban, đổi mới quy trình
xây dựng các báo cáo tư vấn, các
chuyên đề, các báo cáo, đẩy mạnh và
đổi mới khảo sát thực tế, gắn kết chặt
chẽ nghiên cứu lý luận với định
hướng chính sách, phát huy dân chủ,
tăng cường trao đổi, tọa đàm sâu với
các chuyên gia, các học giả trong và
ngoài nước.

ường trực Ban Bí thư nhấn
mạnh, lý luận và công tác lý luận có
vai trò cực kỳ quan trọng đối với
Đảng ta. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
của Đảng và nhân dân ta đạt được
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử, nhưng cũng đứng trước
nhiều khó khăn, thách thức, trong
bối cảnh tình hình thế giới, khu vực
thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất
phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi
phải làm rõ về lý luận. Đây là vấn đề
rất quan trọng đối với Đảng cầm
quyền. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng rất quan tâm tới công tác
nghiên cứu lý luận nói chung và hoạt
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động của Hội đồng Lý luận Trung
ương nói riêng. 

Để phục vụ thiết thực và có chất
lượng việc hoàn thiện các văn kiện
trình Đại hội XIII của Đảng, ường
trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề
nghị Hội đồng Lý luận Trung ương,
lực lượng nòng cốt của Tổ Biên tập
giúp việc Tiểu ban Văn kiện, sau Hội
nghị Trung ương 11, cần tiếp thu đầy
đủ các ý kiến của Trung ương, tiếp
tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý
của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng
viên, nhân dân. Chắt lọc kết quả
nghiên cứu của các chương trình, đề
tài nghiên cứu khoa học lý luận chính
trị, các cơ quan nghiên cứu, các nhà
khoa học để góp phần hoàn thiện dự
thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo
cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận-
thực tiễn qua 30 năm thực hiện
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;
trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương
lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011);
nâng cao chất lượng các báo cáo.

Hội đồng cần tập trung nghiên
cứu, cập nhật tình hình quốc tế và
khu vực để có những phân tích sâu
sát với thực tế, dự báo bối cảnh thế

giới và trong nước trong những năm
sắp tới; làm rõ tiêu chí của nước phát
triển, nước công nghiệp hiện đại, tiêu
chí về thu nhập bình quân đầu người
để xác định mục tiêu đến năm 2025,
2030 và tầm nhìn đến năm 2045; bổ
sung, hoàn thiện làm rõ nội hàm của
3 đột phá chiến lược cho phù hợp; tập
trung làm rõ vai trò, chức năng của
kinh tế nhà nước và doanh nghiệp
nhà nước và cơ chế quản lý của Nhà
nước đối với doanh nghiệp nhà nước,
quản trị doanh nghiệp nhà nước
trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa.

ường trực Ban Bí thư nhấn
mạnh, Hội đồng Lý luận Trung ương
cần tiếp tục nâng cao chất lượng đấu
tranh chống các quan điểm sai trái,
bảo vệ quan điểm, đường lối của
Đảng, tăng cường sự thống nhất tư
tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã
hội, củng cố niềm tin của nhân dân
vào Đảng, Nhà nước. Đồng thời mở
rộng quan hệ quốc tế; triển khai kế
hoạch học tập của Bộ Chính trị, Ban
Bí thư; thực hiện tốt những nhiệm vụ
do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao,
những việc theo chức năng, nhiệm
vụ của Hội đồng n
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Hệ thống chính trị đặc thù
của nước ta có ba trụ cột
tạo thế chân kiềng vững

chắc là Đảng, Nhà nước và Mặt trận
Tổ quốc. Ba trụ cột này có quan hệ
mật thiết, gắn bó và vận hành ngày
một nhuần nhuyễn theo cơ chế:
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
Mặt trận giám sát, phản biện. Trong
sự nghiệp đổi mới của chúng ta hiện
nay, cùng với đổi mới kinh tế, vấn đề
đổi mới hệ thống chính trị đang đặt
ra rất cấp bách. Đó là đổi mới sự
lãnh đạo của Đảng, đổi mới cơ cấu
tổ chức và hoạt động của Nhà nước
và Mặt trận cùng các tổ chức quần
chúng nhằm xây dựng nền dân chủ

với tính chất là mục tiêu và động lực
của chủ nghĩa xã hội. Công việc này
đương nhiên rất khó khăn, phức tạp.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu về cơ
chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản
lý, Mặt trận giám sát, phản biện” bảo
đảm thật sự phù hợp và ngang tầm
những yêu cầu của công cuộc đổi
mới có một ý nghĩa cực kỳ to lớn cả
về phương diện lý luận lẫn tổ chức
thực hiện, nhằm đưa đất nước tiếp
tục tiến lên một cách mạnh mẽ và
vững chắc theo con đường xã hội
chủ nghĩa.
1. Lôgích của cơ chế và quan hệ 
giữa lãnh đạo, quản lý và giám sát,
phản biện

về cơ chế vận hành giữa đảng, nhà
nước và mặt trận trong hệ thống

chính trị ở nước ta 
l GS, TS Vũ Văn Hiền
Hội đồng Lý luận Trung ương

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

19SỐ 74 (208) - 2019

Cơ chế là cách thức, phương pháp
mà theo đó các quá trình được thực
hiện. Cơ chế vận hành của hệ thống
chính trị - xã hội là phương thức vận
động của tổng thể xã hội được tổ
chức, hướng dẫn và điều hành theo
những thể chế, quan hệ vốn có đã
được quy định và thừa nhận; nó phải
phù hợp với yêu cầu của các quy luật
phát triển xã hội nói chung và đặc
điểm của chế độ xã hội nói riêng. Cơ
chế vận hành đúng đắn sẽ tạo điều
kiện thuận lợi để phát huy những
yếu tố tích cực, hạn chế những tiêu
cực, thúc đẩy xã hội phát triển mạnh
mẽ, đúng hướng.

Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý, Mặt trận giám sát, phản
biện” xuất phát từ yêu cầu thể chế
hóa những quan hệ bản chất về
chính trị và xã hội phù hợp với đặc
điểm của nước ta. Cơ chế đó đòi hỏi
phân định rõ vai trò, chức năng của
các tổ chức thành viên trong hệ
thống chính trị nhằm đảm bảo
quyền làm chủ thật sự của nhân dân
lao động, tạo động lực cho sự phát
triển của đất nước.

Cơ chế này được cấu thành bởi ba
nhân tố: Đảng, Nhà nước, Mặt trận.

Nhân tố thứ nhất và thứ hai nhằm
chỉ các tổ chức bộ máy trong hệ
thống chính trị.Nhân tố thứ ba
không chỉ nói về tổ chức bộ máy
trong hệ thống chính trị, mà còn thể
hiện ý chí và nguyện vọng của toàn
thể nhân dân.Vậy ba nhân tố ấy hợp
lại phải mang tính đồng bộ như thế
nào?nĐảng, Nhà nước, Mặt trận và
các tổ chức quần chúng nhân dân;
điều gì bảo đảm cho sự đồng bộ ấy?

Có thể nhìn nhận cơ chế nêu trên
là cơ chế chức năng nhiệm vụ và khi
đó phải xác định rõ chức năng của
mỗi nhân tố. Đó là chức năng của
Đảng, chức năng của Nhà nước,
chức năng của Mặt trận và các tổ
chức quần chúng nhân dân.

Trước hết xin đề cập đến chức
năng của Đảng. Đảng phải lãnh đạo
thì xây dựng chủ nghĩa xã hội mới
thành công.Đó là điều hiển nhiên.
Song, cơ chế mà chúng ta cần xây
dựng không chỉ hướng mục đích
chính vào việc khẳng định quy luật
phổ biến ấy, mà muốn nhấn mạnh
Đảng phải làm đúng chức năng của
mình là lãnh đạo chứ không phải
làm thay chức năng quản lý của
Nhà nước hay trở thành bộ máy
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quan liêu, không động viên và khơi
dậy được quyền làm chủ của nhân
dân. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất
thời sự.Song vấn đề tiếp tục đặt ra
là Đảng lãnh đạo như thế nào? Sự
sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở
Đông Âu và Liên Xô trước đây
không phải vì các đảng cộng sản
không nắm được quyền lãnh đạo,
mà chủ yếu vì các đảng đó xa rời
phương pháp dân chủ trong lãnh
đạo, vì các đảng đó lãnh đạo một
cách quan liêu, mệnh lệnh, đứng
trên tất cả, không nắm được đối
tượng lãnh đạo nghĩ gì và hành động
như thế nào. Chính sự biến dạng về
lãnh đạo đã làm cho vai trò của đảng
bị suy giảm trong thực tế, dù nó
được ghi trên hiến pháp. Không thể
giải đáp vấn để vô cùng phức tạp này
chỉ bằng công thức giản đơn, bằng
cách phân biệt lãnh đạo và quản lý
hay lãnh đạo với việc giám sát, phản
biện. Bài học từ sự sụp đổ chế độ xã
hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên
Xô cho thấy, một khi đảng cứ chủ
quan với sự lãnh đạo của mình, với
vị thế đứng trên nhà nước, đứng
trên xã hội, lại thiếu đi sự gắn bó
máu thịt với nhân dân, thiếu đi sự

hiện thân từ nhân dân, thì kết quả
là không biết đến những tâm tư
nguyện vọng và cả sự bất bình của
nhân dân; đến khi có sự biến thì
nhân đân đứng ngoài cuộc.

Đảng lãnh đạo là hiển nhiên rồi,
nhưng vấn đề nữa đặt ra là Đảng có
quản lý không? Trong thời kỳ đấu
tranh giành chính quyền, Đảng thực
hiện vai trò, nhiệm vụ chủ yếu là
lãnh đạo giành chính quyền. Khi
chính quyền đã về tay nhân dân thì
Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý,
đồng thời hướng dẫn nhân dân quản
lý. Không ai có thể phủ nhận vai trò
quản lý chính quyền và xã hội của
Đảng với tư cách là Đảng cầm
quyền.Hơn nữa, Đảng còn là nhân tố
cực kỳ trọng yếu của quản lý. Lênin
từng chỉ rõ: khi giai cấp vô sản đã
giành được chính quyền thì nhiệm
vụ quản lý trở thành nhiệm vụ chủ
yếu và trung tâm. Đảng không thể
thoái thác trách nhiệm quản lý với
nghĩa đầy đủ của từ này, nghĩa là “tổ
chức trong lĩnh vực thực tiễn”. Đảng
phải quản lý theo phướng pháp của
Đảng và không thể làm thay việc
quản lý của Nhà nước như nhiều khi
chúng ta vẫn làm.
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Đảng lãnh đạo bằng đường lối
chính trị đúng đắn, biểu hiện những
lợi ích căn bản của nhân dân, bằng
thuyết phục nhân dân thừa nhận
đường lối của Đảng, bằng đào tạo và
giáo dục cán bộ, đảng viên để nhân
dân lựa chọn các chức vụ của chính
quyền nhà nước. Đảng lãnh đạo
bằng đề xuất những phương hướng,
kế hoạch lớn phát triển kinh tế - xã
hội có căn cứ khoa học được quần
chúng bàn bạc, bổ sung và trở thành
định hướng để nhà nước vạch ra và
chỉ đạo thực hiện các chương trình
kế hoạch, chính sách và luật pháp,
đảng là tổ chức duy nhất có chức
năng lãnh đạo như vậy.

Vấn đề Nhà nước quản lý. eo cơ
chế, nhà nước làm chức năng quản
lý. Nhưng đó phải chăng là nhà nước
chỉ quản lý chứ hoàn toàn không
lãnh đạo? Không. Nhà nước có chức
năng quản lý xã hội nhưng cũng có
nhiệm vụ lãnh đạo chứ không phải
đơn thuần chỉ là bộ máy thừa hành.
Nhà nước được nhân dân trao cho
quyền lực và chịu trách nhiệm quản
lý mọi mặt đời sống xã hội trước
nhân dân. Hoạt động của nhà nước
tuân thủ sự lãnh đạo của đảng cũng

có nghĩa là nhân dân chấp thuận sự
lãnh đạo của đảng. Song sự lãnh đạo
của đảng phải bảo đảm vai trò chủ
động rất lớn cho nhà nước chứ
không phải “dắt tay” nhà nước trong
mọi hoạt động của nó. Sẽ là hoàn
toàn sai lầm nếu hiểu có sự chia
quyền lãnh đạo chính trị giữa đảng
và nhà nước. Cũng sẽ sai lầm nếu
hiểu sự quản lý của nhà nước không
mang tính chất hoạt động lãnh đạo
theo nghĩa rộng rãi nhất của khái
niệm này.

Về chức năng của nhà nước, cơ
chế được nói gọn bằng từ “quản lý”.
Nhà nước ta là nhà nước của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân, là sự
tập trung quyền lực của nhân dân và
thay mặt nhân dân để quản lý xã hội.
Như vậy, chức năng quản lý xã hội là
chức năng chính yếu của Nhà nước.
Nhà nước là trung tâm của cơ chế
quản lý xã hội. Nhưng quản lý
không phải là việc riêng của Nhà
nước, mặc dầu mọi đầu mối quản lý
phải tập trung vào Nhà nước.Vậy thì
nhân dân không quản lý sao? Sức
sống của xã hội ta là ở chỗ nhân dân
giành được quyền quản lý xã hội và
ngày càng trực tiếp bắt tay vào công
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việc quản lý. Hiện tại chúng ta phải
giải quyết đúng đắn mối quan hệ
giữa Nhà nước quản lý và nhân dân
làm chủ. Ai cũng biết rằng có quyền
làm chủ là một việc, thật sự làm chủ
lại là việc khác. Để làm người chủ
thật sự, nhân dân phải bắt tay vào
việc quản lý mọi mặt đời sống xã
hội, phải tham gia ngày càng đông
đảo và có hiệu quả thực tế vào việc
quản lý nhà nước. Vì Nhà nước
không chỉ là chủ thể quản lý, mà còn
là “đối tượng” của nhân dân quản lý.
Nhưng quản lý nhà nước không
phải là một năng lực bẩm sinh của
mọi người dân. Trình độ quản lý của
người lao động nước ta còn yếu
kém, điều đó dễ hiểu, vì các chế độ
cũ đã gạt nhân dân lao động ra khỏi
vai trò quản lý xã hội và quản lý nhà
nước, vì nhân dân chưa có kinh
nghiệm quản lý trong khi trình độ
dân chí lại chưa cao.

Ngày nay, mục đích của chúng ta
là làm sao những người lao động đều
được thực hiện tham gia quản lý, ở
mức độ này hay mức độ khác, một
cách thực sự dân chủ. Nếu ngày nay
người lao động lại tiếp tục bị tách
khỏi công việc quản lý thì không

tránh khỏi trở thành tình trạng phải
có một lớp người chuyên quản lý,
còn quần chúng nhân dân sẽ vẫn chỉ
là người thừa hành, bảo sao làm vậy.
Và như thế thì sao gọi là nhân dân
làm chủ. Điều này được giải đáp với
việc thực hiện vai trò của Mặt trận và
các đoàn thể của nhân dân. Mặt trận
và các đoàn thể nhân dân là lực
lượng rộng rãi nhất, đông đảo nhất
của hệ thống chính trị, là cơ quan đại
diện cho ý chí, nguyện vọng của
nhân dân để qua đó nhân dân thực
hiện quyền làm chủ của mình một
cách hiệu quả nhất. ực hiện sự ủy
quyền của nhân dân, Mặt trận có
chức năng giám sát và phản biện.
Giám sát và phản biện bao gồm cả
giám sát, phản biện sự lãnh đạo của
Đảng và sự quản lý của Nhà nước.
ông qua việc giám sat và phản
biện một cách chủ động, tích cực,
hiệu quả, sự lãnh đạo của Đảng cũng
như sự quản lý của Nhà nước được
thực hiện một cách nhuần nhuyễn,
nhịp nhàng, toàn bộ hệ thống chính
trị là một khối thống nhất ý chí và
hành động, tạo ra sức mạnh vô địch
của chế độ xã hội. Vì vậy, nếu chỉ
dừng lại nói “nhân dân làm chủ” thì
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thấy rất đúng, nhưng còn quá chung
chung và trừu tượng. Cần phải nhấn
mạnh thêm rằng, làm chủ ở đây bao
hàm cả việc nhân dân quản lý, nhân
dân giám sát, nhân dân phản biện
đối với các chủ trương của Đảng,
pháp luật của Nhà nước và hoạt động
của bộ máy công quyền.

Cần khẳng định nguyên tắc “mọi
quyền lực trong xã hội đều thuộc về
nhân dân” trong cơ chế hoạt động
của hệ thống chính trị của chúng ta.
Nguyên tắc này cụ thể và có “ý nghĩa
cơ chế” tương đồng khái niệm “làm
chủ”, nhưng có phần rõ nét hơn và cụ
thể hơn. Nếu có quan niệm rõ ràng,
đầy đủ về các quyền của nhân dân,
nhất là quyền quản lý nhà nước và
các quyền đó lại được bảo đảm bởi
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng,
được thể hiện hóa bằng pháp luật,
thông qua Tổ chức Mặt trận để thực
hiện chức năng giám sát, phản biện
thì khi đó “làm chủ” không những có
nội dung lý luận mà còn có ý nghĩa
thực tiễn sâu sắc.

Nói tóm lại, quan niệm về “Đảng
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận
giám sát, phản biện” là một quan
niệm mở. Nó có thể rất mềm dẻo, và

là chức năng chủ yếu của những bộ
phận cơ bản của thể chế xã hội ta.
Bởi, bản thân các khái niệm “lãnh
đạo”, “quản lý”, “giám sát, phản biện”
là các khái niệm động. Và nữa, như
V.I.Lênin nói, các khái niệm, các
định nghĩa chỉ là tương đối, chúng
luôn “tràn” sang nhau. Do đó, việc
nhận thức nội hàm của cơ chế là cần
thiết, làm cơ sở cho việc hoạch định
và phân định các nhiệm vụ, chức
năng của ba nhân tố: Đảng, Mặt trận
và Nhà nước trong thực tiễn, nhưng
rất cần chú ý tới sự mềm dẻo một
cách khách quan từ tự thân các khái
niệm cấu thành cơ chế, đó là tất yếu.

2. Những điều kiện cơ bản bảo
đảm cho sự vận hành của cơ chế
“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
Mặt trận giám sát, phản biện”

Không phải bây giờ chúng ta mới
thấy rằng muốn thực hiện cơ chế
nêu trên thì Đảng phải thực sự đổi
mới, chỉnh đốn, trở thành Đảng của
trí tuệ, của niềm tin, Đảng là hạt
nhân của khối đoàn kết toàn dân;
Nhà nước phải thực sự của dân, do
dân, vì dân và trong sạch, vững
mạnh, có đủ trình độ và đủ tầm để
quản lý, điều hành xã hội; nhân dân



phải biết cách thực hiện quyền làm
chủ, phải vươn tới sự hoàn thiện để
có thể làm chủ các mặt của đời sống
xã hội, làm chủ xã hội, làm chủ thiên
nhiên và làm chủ bản thân; Mặt trận
thực hiện sự ủy quyền của nhân dân
để thực hiện chức năng giám sát,
phản biện.

Đã hiểu như vậy, đã làm theo
hướng đó và đã đạt được một số kết
quả quan trọng, nhưng việc thực
hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, Mặt trận giám sát,
phản biện vẫn còn những vướng
mắc. Có thể nêu một thực trạng là
trong nhiều lúc, ở nhiều nơi, nói
dân làm chủ, Mặt trận giám sát,
phản biện đã nhiều, nhưng có khi
càng nói thì càng thấy có hiện tượng
mất dân chủ. Vị trí, vai trò của Nhà
nước, chức năng, nhiệm vụ quản lý
ngày càng được đề cao, nhưng vẫn
tồn đọng và thấy rõ nhiều mặt yếu
kém: xã hội còn nhiều tệ nạn, tiêu
cực; kỷ cương kỷ luật xã hội chưa
nghiêm; cùng với hiện tượng độc
đoán, chuyên quyền, quan liêu,
hách dịch trong giới chức thì ngoài
xã hội, tình trạng vô chính phủ
không phải khó thấy. Đảng đã thực

hiện chỉnh đốn, đổi mới mọi mặt,
nhưng có nơi, có lúc một số tổ chức
đảng cũng như không ít đảng viên
không những không làm tròn phận
sự của mình, mà còn có biểu hiện
thoái hóa, biến chất, làm giảm uy tín
của Đảng.

Vì thế, có thể tìm ở những tồn tại
đó để rút ra một vấn đề cơ bản hơn.
Đó là những điều kiện để thực hiện
cho được cơ chế.

Một là với tư cách là chỉnh thể của
hệ thống chính trị: Đảng - Nhà nước
- Mặt trận, muốn vận hành một cách
có kết quả, đúng định hướng, nhất
định phải có sự phối hợp chung của
cả ba bộ phận và mỗi một bộ phận
phải thực hiện cho được chức năng,
nhiệm vụ của mình: Đảng phải hội
tụ cho được những bản lĩnh và yêu
cầu của một tổ chức lãnh đạo; Nhà
nước phải tự mình trong sạch, vững
mạnh, có đủ trình độ và bản lĩnh để
thực hiện sự điều hành quản lý đất
nước, quản lý xã hội; Mặt trận có đủ
năng lực và trình độ để giám sát,
phản biện.

Hai là, cơ chế đó phải từng bước
được thể chế hóa bằng pháp luật,
bằng các văn bản dưới luật, bằng các
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định chế rõ ràng. Để đi tới “vương
quốc tự do” (như cách nói của
Ăngghen) nhất định phải trải qua
“vương quốc tất yếu”. Chỉ có sự phân
công, phân nhiệm rõ ràng, phối hợp
chặt chẽ và có công cụ pháp lý để thi
hành thì mới xác lập một cách tốt
nhất chức năng, nhiệm vụ của từng
bộ phận trong hệ thống chính trị của
chúng ta. 

Ba là, để cơ chế Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý và đặc biệt là Mặt
trận giám sát, phản biện vận hành
một cách đồng bộ, nhịp nhàng, cần
phải bảo đảm điều kiện vật chất -
văn hóa - xã hội ở một trình độ phát
triển nhất định, phải nâng tầm dân
trí. Điều kiện kinh tế - văn hóa - xã
hội ở đây chính là đời sống vật chất
của nhân dân phải được bảo đảm và
từng bước cải thiện, an toàn xã hội
và ổn định xã hội được bảo đảm;
nhân dân được hưởng thụ những
sản phẩm phong phú, đa dạng và
cao đẹp của nền văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc. Trình độ
dân trí thể hiện ở sự hiểu biết, tôn
trọng pháp luật, kỷ cương, hiểu biết
về quy luật phát triển của tự nhiên,
của xã hội, hiểu biết về thời cuộc và

nhiệm vụ cũng như con đường đi
lên của sự nghiệp cách mạng. Với
một trình độ dân trí cao và điều kiện
kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội
có bước phát triển nhất định, vai trò,
vị trí và khả năng làm chủ của nhân
dân sẽ được nâng lên, và qua đó
chức năng giám sát, phản biện của
Mặt trận sẽ được thực thi hiệu quả,
tạo những điều kiện cần thiết và
thúc đẩy năng lực quản lý của Nhà
nước và củng cố, phát huy vai trò
lãnh đạo của Đảng. 

Bởi vậy, cùng với việc nghiên cứu,
từng bước hoàn thiện những yếu tố
cụ thể của cơ chế vận hành giữa
Đảng - Nhà nước - Mặt trận, vấn đề
vô cùng quan trọng mà chúng ta
đang ra sức thực hiện và chắc chắn
thực hiện tốt là phát triển kinh tế -
chính trị - văn hóa - xã hội, nâng cao
vị trí, vai trò của Mặt trận và các tổ
chức chính trị - xã hội làm nòng cốt
để nhân dân làm chủ; xây dựng Nhà
nước thực sự trong sạch, vững
mạnh; xây dựng Đảng ngang tầm
đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng,
thực sự là hạt nhân của khối đại
đoàn kết dân tộc, là Đảng của trí tuệ
và niềm tin n



1.Dân vận là bài báo được
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết
dưới bút danh X.Y.Z đăng

trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15-10-
1949. Đây là một bài viết rất ngắn
gọn, từ đầu đề (chỉ gồm hai từ), đến
dung lượng (chỉ 573 từ); được thể
hiện bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi
với quần chúng; có tính khái quát
cao, nhưng rất dễ nhớ, dễ thuộc và
dễ làm theo.

Trong bốn mục lớn của bài báo,
theo thứ tự từ I đến IV, Chủ tịch Hồ
Chí Minh viết về: (1) Nước ta là nước
dân chủ; (2) Dân vận là gì? (3) Ai phụ
trách dân vận? (4). Dân vận phải thế

nào?  Đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định bản chất dân chủ của chế
độ xã hội mới, của dân, do dân và vì
dân. Từ sự khẳng định bản chất đó,
Người chỉ rõ các nội dung về công tác
dân vận   như sau: Dân vận là: “…vận
động tất cả lực lượng của mỗi một
người dân không để sót một người
dân nào, góp thành lực lượng toàn
dân, để thực hành những công việc
Chính phủ và Đoàn thể giao cho”.
Phụ trách dân vận là:  “tất cả cán bộ
chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể
và tất cả hội viên của các tổ chức
nhân dân (Liên Việt, Việt Minh,v.v.) .
Dân vận thì phải “óc nghĩ, mắt trông,
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Kỷ niệm 70 năm Bài Báo "Dân Vận"

cÔng tác DÂn vận 
với việc XÂY DỰng niềm tin, 

Khát vỌng Phát triển 
của Toàn Dân Tộc 

Trong TÌnh hÌnh hiện nay
l PGS, TS nGô Văn THạo

Hội đồng Lý luận Trung ương 
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tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
Cuối cùng, Người cho rằng, xem
khinh việc dân vận là “khuyết điểm
to”;  là “sai lầm rất to, rất tai hại”, và:
“Lực lượng của dân rất to. Việc dân
vận rất quan trọng. Dân vận kém thì
việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì
việc gì cũng thành công”.

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch
Hồ Chí Minh có thể coi là “Cương
lĩnh dân vận” của Đảng Cộng sản Việt
Nam, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu
sắc. Đó là cơ sở lý luận để Đảng, Nhà
nước ta đề ra các chủ trương, chính
sách về công tác dân vận trong các giai
đoạn cách mạng. Từ sự khẳng định
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “công việc
đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của
dân”; “sự nghiệp kháng chiến, kiến
quốc là công việc của dân”, “quyền
hành và lực lượng đều ở nơi dân”;
“lực lượng của dân rất to”; “dân vận
kém việc gì cũng kém”; “Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành công”, thử
bàn về việc xây dựng niềm tin và
khát vọng phát triển của toàn dân
tộc trong giai đoạn hiện nay và vai
trò, nhiệm vụ của công tác dân vận.

2. Học tập và làm theo tư tưởng
Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện

nay, việc xây dựng niềm tin và khát
vọng phát triển của toàn dân tộc có
vai trò rất quan trọng, thậm chí có
tính quyết định đối với sự phát triển.
Bởi vậy, xây dựng niềm tin và khát
vọng phát triển của toàn dân tộc cần
được thể hiện rõ trong quan điểm,
đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp phát triển đất nước, với sự
tham gia của công tác dân vận.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam
chứng minh về một chân lý: Khi có
niềm tin, khát vọng của nhân dân là
có tất cả. Niềm tin vào thắng lợi,
chính nghĩa của quân dân Nhà Trần,
quyết tâm “sát thát” đã mang lại
chiến thắng trong 3 lần chống quân
xâm lược Nguyên Mông, đội quân
mạnh nhất trong lịch sử thế giới thời
đó. Niềm tin vào chính nghĩa của Lê
Lợi, Nguyễn Trãi và nhân dân trong
chống giặc Minh đã vượt qua 10 năm
gian khổ “nếm mật, nằm gai”, giành
lại nền độc lập cho dân tộc. Niềm tin,
khát vọng giành lại nền độc lập của
dân tộc đã giúp cho Đảng với 5.000
đảng viên huy động được sức mạnh
của “25 triệu đồng bào Tổ quốc” làm
nên cuộc Cách mạng áng Tám,
giành lại nền độc lập sau 81 năm bị
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thực dân Pháp đô hộ. Niềm tin, khát
vọng bảo vệ nền độc lập dân tộc, dù
phải hy sinh tất cả chứ nhất định
không chịu mất nước, không chịu
làm nô lệ đã làm nên Điện Biên phủ,
Đại thắng Mùa Xuân 1975… Niềm
tin, khát vọng phát triển đất nước
“dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do,
hạnh phúc” đã thể hiện rõ trong thư
của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học
sinh nhân ngày khai trường đầu tiên
của nước Việt Nam mới, tháng 9-
1945: “Non sông Việt Nam có trở
nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt
Nam có bước lên đài vinh quang
sánh vai với cường quốc năm châu
hay không, điều đó phần lớn phụ
thuộc vào công học tập của các em”.

3. Xây dựng, củng cố niềm tin,
khát vọng phát triển của toàn dân tộc
là tạo một nguồn động lực to lớn cho
phát triển đất nước hiện nay. Những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử
của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh
đạo của Đảng đã tạo nên niềm tin
vào sự phát triển của đất nước trong
giai đoạn mới. Nhìn lại 3 năm thực
hiện Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng, với những thành tựu to lớn rất
quan trọng, tạo chuyển biến rõ rệt

trên nhiều lĩnh vực, đã làm cho thế
và lực của ta đã khác trước, “đất nước
đang rất khởi sắc, vận nước đang lên”,
như nhiều đại biểu Quốc hội đã phát
biểu, đánh giá. ủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã nhiều lần bày tỏ tại các
diễn đàn, rằng Việt Nam có tầm nhìn
và khát vọng về một quốc gia thịnh
vượng vào năm 2045 - mốc lịch sử
100 năm giành lại nền độc lập dân
tộc. Đó là mục tiêu Việt Nam sẽ là
một nước phát triển, với thu nhập
người dân hơn 18.000 USD/năm. Đó
là niềm tin, là khát vọng cháy bỏng
về một Việt Nam thịnh vượng, gia
nhập nhóm các quốc gia có thu nhập
cao trên thế giới, là thành viên có
trách nhiệm, chia sẻ trở lại với cộng
đồng quốc tế…

Khát vọng hùng cường, thịnh
vượng không chỉ là khát khao cháy
bỏng của mỗi người Việt Nam mà
còn là tiềm năng, năng lượng cho sự
phát triển của đất nước. Tinh thần ấy
được thể hiện trong chỉ số của “tinh
thần khởi nghiệp”, với 92% người
được hỏi sẽ cân nhắc khởi nghiệp,
88% sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thất
bại khi khởi nghiệp so với trung bình
thế giới ở mức 47%.



“Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng
tới ịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng
và Dân chủ” do Bộ Kế hoạch và Đầu
tư cùng với Ngân hàng ế giới công
bố ngày 23/02/2016 tại Hà Nội xác
định “khát vọng chung của Việt Nam”,
sau 90 năm giành lại nền độc lập dân
tộc, gồm: (1) Một xã hội thịnh vượng,
có thu nhập ở mức trung bình cao của
thế giới. Tiềm lực và vị thế của quốc
gia được nâng cao. Nền kinh tế thị
trường được dẫn dắt bởi khu vực tư
nhân, có năng lực cạnh tranh cao và
hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu.
Các ngành kinh tế hiện đại và kinh tế
tri thức được phát triển trong mạng
lưới các đô thị hiện đại kết nối tốt và
hiệu quả sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

(2) Một xã hội hiện đại, sáng tạo
và dân chủ với vai trò làm động lực
thúc đẩy phát triển trong tương lai.
Trọng tâm là hình thành một môi
trường mở và tự do để khuyến khích
mọi công dân học hỏi và sáng tạo.
Mọi người dân được đảm bảo bình
đẳng về cơ hội phát triển và được tự
do theo đuổi nghề nghiệp, đồng thời
phải hoàn thành trách nhiệm của
mình mà không coi nhẹ lợi ích của
dân tộc và cộng đồng.

(3) Một nhà nước pháp quyền hiệu
quả và đảm bảo trách nhiệm giải
trình. Mối quan hệ giữa nhà nước
với người dân và giữa nhà nước với
thị trường được làm rõ. Nhà nước sẽ
thực hiện các chức năng cơ bản của
mình một cách hiệu quả, trong đó
bao gồm xây dựng và thực thi pháp
luật, xử lý quan hệ quốc tế, đảm bảo
trật tự công cộng và an ninh quốc
gia, đảm bảo thị trường vận hành tự
do đồng thời giải quyết được các thất
bại thị trường. Nhà nước thiết lập các
thể chế xã hội vững mạnh nhằm đảm
bảo quyền lực thuộc về nhân dân,
tăng cường trách nhiệm giải trình.

(4) Một Quốc hội bao gồm các đại
biểu với trình độ chuyên môn cao và
có khả năng tự chủ về thể chế để đại
diện cho nhân dân, thực hiện giám sát
về hành pháp; phê chuẩn và ban hành
các bộ luật có chất lượng. Tương tự
như vậy, tư pháp sẽ có một vị trí phù
hợp, với quyền tự chủ và năng lực
mạnh mẽ để giải quyết các tranh chấp
trong một xã hội và một nền kinh tế
đa dạng hơn. Bộ máy hành pháp sẽ
được tổ chức tốt theo chiều dọc và
chiều ngang với các chức năng rõ ràng
từ Trung ương đến địa phương.
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(5) Một xã hội văn minh, trong đó
mỗi người dân và mỗi tổ chức chính
trị xã hội (toàn bộ hệ thống chính trị)
được bình đẳng trước pháp luật. Nền
tảng của xã hội đó là một xã hội có
tổ chức xã hội của người dân vững
mạnh và đa dạng có thể thực hiện
các quyền cơ bản, trong đó có quyền
dân chủ trực tiếp của người dân,
quyền tiếp cận thông tin và lập hội.

(6) Một thành viên có trách nhiệm
trong cộng đồng các quốc gia trên
toàn cầu, tham gia xây dựng các liên
minh toàn cầu và hoàn thành các
trách nhiệm toàn cầu, hướng tới hòa
bình, an ninh và chủ động tìm kiếm
các cơ hội hội nhập kinh tế khu vực
và toàn cầu.

(7) Một môi trường bền vững.
Việt Nam sẽ đảm bảo chất lượng
không khí, đất và nước. Việt Nam sẽ
lồng ghép vấn đề hình thành khả
năng chống chịu với biến đổi khí hậu
vào quy hoạch kinh tế, chính sách xã
hội và đầu tư hạ tầng để giảm thiểu
rủi ro về biến đổi khí hậu. Việt Nam
cũng sẽ phát triển các nguồn năng
lượng đa dạng, sạch và an toàn.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2035 là:
GDP bình quân đầu người đạt tối

thiểu 10.000 USD (tính theo sức mua
tương đương bằng đô-la Mỹ năm
2011), gần tương đương với mức của
Ma-lai-xi-a năm 2010); Đa số người
dân sống tại khu vực đô thị (trên
50%); Tỷ trọng công nghiệp và dịch
vụ chiếm trên 90% GDP và trên 70%
lao động nền kinh tế làm việc trong
các ngành công nghiệp và dịch vụ;  Tỷ
trọng đóng góp của kinh tế tư nhân
trong GDP chiếm tối thiểu 80%; Chỉ
số phát triển con người đạt trên 0,7...

Để hiện thực hóa khát vọng đó,
Báo cáo Việt Nam 2035 nêu lên sáu
đột phá lớn cần phải thực hiện là: (i)
Xây dựng thể chế hiện đại; (ii) Hiện
đại hóa nền kinh tế và phát triển khu
vực tư nhân trong nước có năng lực
cạnh tranh cao; (iii) Phát triển năng
lực đổi mới sáng tạo; (iv) úc đẩy
hòa nhập xã hội; (v) Tăng trưởng có
khả năng chống chịu với khí hậu;
(vi) Chuyển dịch không gian phát
triển. Sáu đột phá trên là cơ sở cho
hiện thực hóa khát vọng, đồng thời
cũng chính là những mục tiêu cần
đạt tới vào năm 2035, bao gồm trong
ba trụ cột: (i) thịnh vượng về kinh tế
đi đôi với bền vững về môi trường;
(ii) công bằng và hòa nhập xã hội;
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(iii) năng lực và trách nhiệm giải
trình của Nhà nước.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
đã thông qua Kết luận số 37-KL/TW
về tình hình kinh tế - xã hội và ngân
sách nhà nước năm 2018 và nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân
sách nhà nước năm 2019. Trong 9
nhóm giải pháp phải thực hiện, Kết
luận đã đề cập đến giải pháp “Làm tốt
hơn nữa công tác thông tin truyền
thông, tạo đồng thuận xã hội, xây
dựng niềm tin và khát vọng dân tộc”.
ảo luận và thông qua đề cương các
văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng,
Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đã
thống nhất phương án chung về chủ
đề của Đại hội XIII, gồm 5 thành tố,
trong đó thành tố thứ hai là “Củng cố
niềm tin của nhân dân, phát huy ý
chí, khát vọng, sức mạnh tổng hợp
toàn dân tộc và sức mạnh thời đại”.
Đó chính là những định hướng chiến
lược phát triển của đất nước trong
giai đoạn mới. 

4. Công tác dân vận hiện nay có
vai trò rất quan trọng trong việc khơi
dậy niềm tin, khát vọng phát triển
của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh
về công tác dân vận đã khẳng định:

“dân vận khéo, việc gì cũng làm
được. Dân vận kém không làm nổi
việc gì” đã chỉ cho chúng ta vai trò
hàng đầu của công tác dân vận, ngay
cả trong việc khơi dậy niềm tin, khát
vọng phát triển của toàn dân tộc hiện
nay. Động lực niềm tin, khát vọng
dân tộc chỉ có thể hình thành, củng
cố và phát triển khi vận động được
nhân dân tham gia. 

Trước hết là thực hiện tốt những chỉ
dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Ai
làm công tác dân vận”. Đó là “tất cả cán
bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể
và tất cả hội viên của các tổ chức nhân
dân (Liên Việt, Việt Minh,v.v.) đều
phải phụ trách dân vận”.

Hồ Chí Minh chỉ rõ lực lượng làm
công tác dân vận là những ai. Đó
không chỉ là những người chuyên
trách công tác này, mà rất đông đảo,
với nhiều tổ chức, cá nhân cùng
tham gia. Đó chính là sức mạnh nói
chung, trong các phong trào cách
mạng nói chung, trên các mặt trận và
lĩnh vực cụ thể nói riêng, trong đó có
lĩnh vực dân vận.

Lực lượng làm công tác dân vận là
lực lượng của cả hệ thống chính trị -
trước hết là của chính quyền. Điều ấy
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có nghĩa là, tất cả cán bộ chính quyền
đều phải làm dân vận. Đây là đặc
điểm nổi bật của công tác dân vận
khi Đảng ta có chính quyền. Chính
quyền của ta là công cụ chủ yếu của
nhân dân. Chính quyền không
những chỉ phải làm dân vận mà còn
có nhiều điều kiện thuận lợi để làm
công tác dân vận tốt hơn. Hơn nữa,
với quyền lực nhà nước, quyền quản
lý xã hội của các cơ quan chính
quyền, rất dễ mắc bệnh quan liêu,
mệnh lệnh, thiên về các biện pháp
quản lý, coi thường công tác dân vận
hay “khoán trắng” nhiệm vụ làm
công tác vận động nhân dân cho các
đoàn thể và cơ quan dân vận các cấp,
nên càng cần phải quan tâm đến
“dân vận chính quyền”…

Hai là, trong công tác dân vận cần
thực hiện chỉ dạy của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong bài báo Dân vận, khi
nói dân vận phải làm gì với 6 việc, 12
từ là: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe,
chân đi, miệng nói, tay làm”.

Óc nghĩ: Điều này được Hồ Chí
Minh đặt ở vị trí hàng đầu, cho thấy
người đặc biệt đề cao trí tuệ và yêu
cầu về sự “động não” của người làm
công tác dân vận.

Bác Hồ muốn khẳng định, công
tác dân vận không chỉ là những thao
tác cụ thể, những công thức có sẵn
mà bản thân nó là một khoa học -
khoa học về con người, một nghệ
thuật - nghệ thuật tiếp cận và vận
động con người, phải dày công tìm
tòi suy nghĩ để phân tích chính xác
tình hình nhân dân, vận dụng sáng
tạo lý luận vào thực tiễn sinh động
để vận động nhân dân có hiệu quả.

Mắt trông: Là quan sát mọi sự
việc, hiện tượng từ thực tiễn phong
trào cách mạng của quần chúng, để
“trăm nghe không bằng một thấy”.
Với sự nhạy cảm, tinh tế trong quan
sát, kết hợp với “óc nghĩ” xác định
được đúng, sai, nhận rõ bản chất và
hiện tựợng của từng sự việc, từng
vấn đề để làm đúng, tham mưu kịp
thời cho Đảng và Nhà nước để có
cách giải pháp đúng đắn kịp thời đưa
phong trào của quần chúng đi đúng
hướng. Ở điểm này, Hồ Chí Minh
muốn nhắc nhở cán bộ, đảng viên
làm công tác dân vận phải thường
xuyên sâu sát cơ sở. Vì chỉ có sát cơ
sở mới có thể “thấy” mọi sự việc, vấn
đề. eo đó, muốn vận động quần
chúng một cách thiết thực, muốn
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làm tốt vai trò tham mưu phải “mục
sở thị” được các sự việc và vấn đề liên
quan đến công tác dân vận.

Tai nghe: Là một phương pháp
khoa học của công tác dân vận, theo
Hồ Chí Minh cũng với “óc nghĩ”,
“mắt trông”, người làm công tác dân
vận còn phải đồng thời nắm bắt kịp
thời các thông tin từ quần chúng.
Đòi hỏi phải biết nghe dân nói, từ đó
mà hiểu được những tâm tư, nguyện
vọng chính đáng của dân; loại trừ
những thông tin thiếu chân thực,
thiếu chính xác. Nghe dân nói, cũng
là để biết dân đã hiểu gì, hiểu đến
mức như thế nào, đã làm như thế
nào và làm được đến đâu. Về bản
thân, mình cũng thấy được những gì
cần phải bổ sung, điều chỉnh khi
thực hiện công tác dân vận.

Chân đi: Là yêu cầu gắn với cơ sở,
một đòi hỏi bức thiết, luôn đặt ra đối
với cán bộ dân vận, đây cũng là một
yếu tố chống căn bệnh quan liêu,
hành chính, làm việc theo kiểu giấy
tờ của các cơ quan. Phải dành thời
gian đi cơ sở để khảo sát tình hình
thực tế, lắng nghe ý kiến của dân và
trực tiếp tháo gỡ những khó khăn
nẩy sinh trong dân. Xuống với dân

phải thực chất, chống bệnh hình
thức, “cờ rong, trống mở” xe đưa xe
đón.. Phải nghiêm túc chống bệnh tô
vẽ, thổi phồng mắc bệnh thành tích...

Miệng nói: Là thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền, nhất là tuyên tuyền
miệng, một hình thức tuyên truyền
không thể thiếu của người làm công
tác dân vận. Phải thường xuyên
quan tâm và thực hiện tốt trách
nhiệm tuyên truyền, cổ động nhân
dân thực hiện các nhiệm vụ chính
trị, kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội
và an ninh quốc phòng... Tuyên
truyền miệng phải đúng và phải
khéo, nói với với dân phải đơn giản,
rõ ràng, thiết thực và cụ thể, tránh
mệnh lệnh, phù hợp với từng lứa
tuổi và hoàn cảnh. Đối với người già,
các bậc lão thành phải cung kính, lễ
độ, với đồng chí, đồng bào phải
đúng mực, nghiêm trang, với nhi
đồng phải thương yêu, quý mến...

Tay làm: Là thể hiện quan niệm
học đi đôi với hành, là gương mẫu,
làm gương trước cho quần chúng.
Nếu nói là để dân nghe, thì làm là
để dân thấy, dân tin, dân học, dân
làm theo. Lời nói đi đôi với việc làm
là một yêu cầu, một phương pháp
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hết sức quan trọng đối với cán bộ
nói chung, cán bộ làm công tác dân
vận nói riêng. Sinh thời, Hồ Chí
Minh đặc biệt quan tâm đến hai
mặt của một vấn đề này. Người
từng có hàng loạt bài viết, bài nói
phê phán những cán bộ, đảng viên
“nói không đi đôi với làm”, “nói hay
mà làm dở” hoặc “đánh trống bỏ
dùi”. Người chỉ rõ “cán bộ, đảng
viên phải gương mẫu, phải thiết
thực, miệng nói, tay làm để làm
gương cho nhân dân. Nói hay mà
không làm thì nói vô ích”.

Như vậy: “Mắt trông, tai nghe,
chân đi” là yêu cầu sát cơ sở, sát thực
tế, đến với nhân dân để lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân
mà giúp dân giải quyết các công việc
cụ thể, đề xuất chính sách hoặc điều
chỉnh chính sách cho phù hợp, vận
động nhân dân thực hiện các chủ
trương, chính sách;  “Miệng nói, tay
làm” là phong cách quan trọng nhất
hiện nay để “thật thà nhúng tay vào
việc”, khắc phục “bệnh nói suông, chỉ
ngồi viết mệnh lệnh”... “Óc nghĩ, mắt
trông, tai nghe, chân đi, miệng nói,
tay làm” là có sự thống nhất, hòa
quyện chặt chẽ với nhau, bổ sung cho

nhau. Đó là “cẩm nang” về phương
pháp dân vận cho tất cả cán bộ, đảng
viên trong công tác dân vận, được
thực hiện trong tất cả các cấp các
ngành, phù hợp với điều kiện và
công việc cụ thể của mình. 

Ba là, cần phát huy tốt nhất vai trò
và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy
và Ban Dân vận cấp ủy các cấp. Công
tác dân vận là nhiệm vụ của toàn hệ
thống chính trị, phải đặt dưới sự lãnh
đạo của cấp ủy đảng. Cấp ủy, ban
thường vụ và trực tiếp là bí thư cấp
ủy có nhận thức đúng về vai trò của
công tác dân vận, quan tâm đúng
mức lãnh đạo phụ trách, không
khoán trắng cho Ban Dân vận và
đồng chí cấp ủy phụ trách dân vận...,
mới đảm bảo để tạo chuyển biến tích
cực trong toàn bộ hệ thống chính trị
tham gia công tác dân vận. Về phía
Ban Dân vận, trước hết cần nhận
thức rõ và làm tốt trách nhiệm tham
mưu, giúp cấp ủy trong công tác dận
vận, tăng cường công tác kiểm tra,
giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ
cho các cơ quan trong hệ thống
chính trị, nhất là dân vận chính
quyền, là vai trò và nhiệm vụ chủ yếu
của các cơ quan dân vận n
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1. Quan niệm về chức năng và chức
năng quản lý kinh tế của nhà nước

Chức năng là mặt hoạt động chủ
yếu của một cơ quan, tổ chức. Nếu
không xác định rõ chức năng chủ
yếu, cơ quan, tổ chức đó sẽ không cụ
thể được các nhiệm vụ nội tại và do
đó khó có thể bảo đảm được chất
lượng, hiệu quả hoạt động của mình.

Chức năng của nhà nước là đối
tượng nghiên cứu của ngành khoa
học xã hội như luật học, triết học,
kinh tế học, chính trị học, xã hội
học,... được hiểu chung là các mặt
hoạt động của nhà nước. Tuy nhiên,
tùy theo nội dung của chức năng đó,
nhà nước có sự can thiệp, điều chỉnh
bằng các phương thức khác nhau.

Suy nghĨ VỀ 
chức nĂng Quản lý Kinh tế cỦa nhà nước

l ThS nGuyễn HồnG Sơn

Cơ cấu lại, đổi mới để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước _ Ảnh: TL



Đặc biệt, tùy thuộc vào từng giai
đoạn lịch sử, từng hình thức nhà
nước mà nhà nước ở từng quốc gia
khác nhau thực hiện chức năng của
mình với mô hình quản lý nhà nước
khác nhau. Chức năng của nhà nước
được coi là hoạt động của nhà nước,
để thể hiện vai trò của nhà nước đối
với xã hội1.

eo lý luận chung về nhà nước và
pháp luật trong nền KTTT và pháp
quyền, các chức năng của nhà nước
thường được xem xét dưới góc độ
chủ quyền và do đó được phân thành
hai chức năng đối nội và đối ngoại.
Chức năng đối nội gồm chức năng
kinh tế, chức năng xã hội, chức năng
giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ
trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các
quyền tự do, dân chủ của công dân.
Chức năng đối ngoại gồm chức năng
bảo vệ đất nước, chức năng củng cố,
mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp
tác với các nước theo nguyên tắc
bình đẳng cùng có lợi, không can
thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Trong chức năng đối nội, chức năng
kinh tế luôn là một trong những
chức năng cơ bản, là phương diện
hoạt động chủ yếu của nhà nước ở

lĩnh vực kinh tế và bao gồm hai mặt:
mặt “tổ chức kinh tế” với vai trò là
chủ sở hữu, chủ đầu tư tham gia hoạt
động trong nền kinh tế như một chủ
thể kinh tế lớn và mặt “quản lý kinh
tế” với vai trò là bộ máy quản lý nhà
nước cho kiến tạo phát triển, bộ máy
quản lý hành chính nhà nước về
kinh tế2, 3.

Với tư cách là chủ thể thực hiện
quyền lực công, nhà nước nào cũng
có các chức năng chính trị, chức
năng xã hội, chức năng kinh tế.
Quản lý nhà nước là sứ mệnh
đương nhiên của nhà nước. Nhà
nước quản lý mọi hoạt động, lĩnh
vực của đời sống xã hội, trong đó có
lĩnh vực kinh tế. Chức năng quản lý
kinh tế là một mặt của chức năng
kinh tế của nhà nước. Chức năng
quản lý kinh tế gắn chặt với nhà
nước, làm cho nhà nước khác với
các chủ thể khác. Tuy nhiên, nhà
nước ở các quốc gia khác nhau có
phương thức tổ chức thực hiện
quyền lực khác nhau, với chức năng
quản lý kinh tế khác nhau. Mặt
khác, ở mỗi quốc gia, trong từng
giai đoạn phát triển khác nhau, nhà
nước có thể điều chỉnh và có
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phương thức thực hiện chức năng
quản lý kinh tế khác nhau. Chẳng
hạn, trong nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung, nhà nước thực hiện chức
năng quản lý kinh tế theo cách tập
trung. Nhà nước vừa là chủ thể
quản lý nhà nước về kinh tế (chủ thể
kinh tế đặc biệt), vừa là chủ thể kinh
tế trực tiếp tổ chức, thực hiện các
hoạt động kinh tế (đầu tư, sản xuất,
kinh doanh như các chủ thể kinh tế
khác). Cùng với đó, sự tham gia của
nhà nước vào đời sống kinh tế - xã
hội và sự quản lý bằng can thiệp,
điều tiết của nhà nước đối với nền
kinh tế ở mức độ rất lớn. Trong thể
chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung,
nhà nước thể hiện rất rõ dấu ấn của
nhà nước kinh tế. Còn ở các quốc
gia có nền KTTT hiện nay, nhà
nước thực hiện chức năng quản lý
kinh tế của mình phù hợp với các
quy luật khách quan của KTTT.
Nhà nước vẫn tham gia vào các mối
quan hệ kinh tế, nhưng với phương
thức khác và mức độ can thiệp của
nhà nước vào đời sống kinh tế - xã
hội cũng khác. Không ít nhà nước
đã chuyển từ nhà nước kinh tế sang
nhà nước thuế 4. 

Với vai trò là chủ sở hữu, nhà
nước thực hiện quyền sở hữu của
mình với vai trò như là một chủ thể
kinh tế lớn, Trong vai trò này, bên
cạnh hoạt động quản lý nền kinh tế
quốc dân, nhà nước còn thông qua
doanh nghiệp nhà nước để tiến
hành các hoạt động đầu tư, sản xuất,
kinh doanh, cũng như thực hiện các
hoạt động quản trị, khai thác, sử
dụng tài sản công. Các hoạt động
này thể hiện ở mặt “tổ chức kinh tế”
của chức năng kinh tế của nhà
nước. Nghiên cứu lý luận và thực
tiễn đã cho thấy, việc quản lý nhà
nước đối với doanh nghiệp nhà
nước hoạt động kinh doanh sao cho
có hiệu quả là vấn đề rất khó khăn
và phức tạp5.

Chức năng quản lý kinh tế của
nhà nước có nhiều nét giống và
khác với chức năng kinh tế của nhà
nước, tới mức, có thể gây nhầm lẫn
giữa hai khái niệm. Sự khác biệt
nằm ở tính chất quản trị và quản lý
mà mỗi chức năng vốn có. Trong đó,
chức năng quản lý kinh tế thiên về
tính quản lý còn chức năng kinh tế
lại mang cả tính quản lý và tính
quản trị. 
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Sự khác biệt còn thể hiện ở chỗ,
chức năng kinh tế mang ý nghĩa nội
hàm rộng lớn hơn chức năng quản lý
kinh tế. Tức là, chức năng quản lý
kinh tế là một “tập con” của chức
năng kinh tế của nhà nước. Dù cả hai
chức năng này đều thể hiện vai trò
trên lĩnh vực kinh tế của nhà nước
đối với xã hội và đều là mặt hoạt
động của nhà nước trong phát triển
nền KTTT.

Phân biệt được sự khác biệt giữa
chức năng quản lý kinh tế và chức
năng kinh tế có ý nghĩa quan trọng
đối với công tác xác lập chủ thể của
hoạt động quản lý kinh tế của nhà
nước cũng như nội dung và phương
tiện để chủ thể đó thực hiện chức
năng được giao. Kết quả của sự
phân tích sẽ đem lại nhiều hàm ý
đáng suy ngẫm một cách nghiêm
túc để lựa chọn mô hình tổ chức thể
chế kinh tế trong mối tương quan
với thể chế chính trị - xã hội và cũng
là cơ sở xem xét, phân lập chức
năng, quyền hạn của các cơ quan
quản lý nhà nước trong bộ máy
công quyền.

eo một số nhà khoa học về
quản lý kinh tế, nhà nước thông

qua các chức năng kinh tế và chức
năng quản lý kinh tế của mình để
quản lý nhà nước về kinh tế và cho
rằng chức năng quản lý kinh tế của
nhà nước: là hình thức biểu thị sự
tác động có chủ đích của nhà nước
tới các mối quan hệ kinh tế, tới các
hoạt động kinh tế của các cá nhân,
pháp nhân, các cộng đồng, tổ chức
kinh tế, các ngành, khu vực kinh tế
trong một quốc gia nhất định,
nhằm hoàn thành những nhiệm vụ
quản lý kinh tế đặt ra; là tập hợp các
nhiệm vụ mà nhà nước phải thực
hiện theo phương hướng tác động
để đạt được các mục tiêu quản lý
kinh tế đề ra6. 

Nhà nước quản lý kinh tế là một
xu hướng tất yếu ở bất kỳ quốc gia
nào trên thế giới. Vì đất nước muốn
phát triển, tất yếu phải bắt đầu từ
kinh tế; phát triển kinh tế là điều
kiện, mục tiêu hàng đầu để phát
triển đất nước. Kinh tế phát triển
theo các quy luật của KTTT. Tuy
nhận thức chung hiện nay là phải
có sự quản lý kinh tế của nhà nước
để nền kinh tế phát triển đúng
hướng, nhưng vẫn còn những
tranh luận về thị trường có vai trò
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tích cực đến đâu và giới hạn mức
độ can thiệp, điều tiết của nhà nước
chừng nào là đủ. Mọi nhà nước ra
đời đều phải nắm giữ quyền lực
chính trị cùng quyền lực và sức
mạnh kinh tế của mình để định
hướng và điều chỉnh mối quan hệ
kinh tế - xã hội sao cho có hiệu quả,
vì lợi ích chung của quốc gia, dân
tộc. Trong thời đại hiện nay, “nhà
nước nhiều hay nhà nước ít, nhà
nước to hay nhà nước nhỏ” đã
không còn nhiều tranh luận khoa
học dưới góc độ chính trị và pháp
lý. Vấn đề đặt ra là, mỗi quốc gia
cần có một nhà nước thực sự mạnh,
nhà nước thông minh để tận dụng
được nền kinh tế tri thức, để kiến
tạo, phục vụ, hành động, bảo đảm
lợi ích tốt nhất cho xã hội, doanh
nghiệp và người dân. Để giải quyết
vấn đề đó, nhà nước triển khai thực
hiện quản lý nhà nước trong mọi
lĩnh vực của xã hội, nhất là quản lý
nền kinh tế quốc dân.

eo nghĩa rộng, chức năng quản
lý kinh tế của nhà nước được thực
hiện thông qua hoạt động của cả ba
cơ quan lập pháp, hành pháp và tư
pháp. eo nghĩa hẹp, chức năng

quản lý kinh tế của nhà nước chính
là chức năng quản lý nhà nước về
kinh tế, được hiểu là hoạt động điều
hành nền kinh tế và được thực hiện
bởi cơ quan hành pháp, cơ quan
quản lý hành chính nhà nước cao
nhất là chính phủ.

Tiếp cận trên cơ sở các quan
điểm, trường phái nghiên cứu kinh
tế khác nhau như trường phái
KTTT tự do, trường phái kinh tế kế
hoạch hóa tập trung, trường phái
kinh tế hỗn hợp và trường phái nhà
nước kiến tạo phát triển cho thấy:
chức năng quản lý kinh tế của nhà
nước nói chung hiện nay là mặt
hoạt động chủ yếu của nhà nước,
thể hiện vai trò năng động của nhà
nước để kiến tạo phát triển nền
kinh tế, chủ động tạo lập các điều
kiện cho nền KTTT phát triển theo
đúng các quy luật khách quan vốn
có và đáp ứng kịp thời các mục tiêu
kinh tế - xã hội đặt ra; nhà nước
thực hiện chức năng quản lý kinh tế
của mình để tác động vào nền kinh
tế khi thị trường không hiệu quả
hoặc bất bình đẳng và khi các điều
tiết của nhà nước giúp cải thiện
được kết quả hoặc sự công bằng7.
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2. Chức năng quản lý kinh tế của Nhà
nước ta

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã
nhấn mạnh: “Đổi mới, nâng cao vai
trò và hiệu lực quản lý kinh tế của
Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát
triển KTTT định hướng XHCN...
Phân định rõ hơn chức năng quản lý
kinh tế của Nhà nước và chức năng
của các tổ chức kinh doanh vốn và
tài sản nhà nước”8.

Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc
dân bằng Hiến pháp, các đạo luật và
các quy định dưới luật. Để đưa ra
khái niệm về chức năng quản lý kinh
tế của Nhà nước, cần xuất phát từ các
quy định của Hiến pháp năm 2013 về
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Nhà
nước, cũng như trong mối quan hệ
giữa các cơ quan thực hiện các quyền
lập pháp, hành pháp và tư pháp trong
bộ máy nhà nước, mà trực tiếp ở đây
là Quốc hội, Chính phủ và Toà án
nhân dân tối cao.

Nền kinh tế nước ta được xác
định “là nền KTTT định hướng
XHCN với nhiều hình thức sở hữu,
nhiều thành phần kinh tế; kinh tế
nhà nước giữ vai trò chủ đạo” (Điều

51 khoản 1). Trong đó, “Các thành
phần kinh tế đều là bộ phận cấu
thành quan trọng của nền kinh tế
quốc dân. Các chủ thể thuộc các
thành phần kinh tế bình đẳng, hợp
tác và cạnh tranh theo pháp luật”
(Điều 51, khoản 2). eo quy định
của Hiến pháp, Nhà nước có trách
nhiệm trong việc “khuyến khích,
tạo điều kiện để doanh nhân, doanh
nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu
tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển
bền vững các ngành kinh tế, góp
phần xây dựng đất nước” (Điều 51,
Khoản 3). Việc “xây dựng và hoàn
thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền
kinh tế” của Nhà nước phải được
dựa trên cơ sở “tôn trọng các quy
luật thị trường; thực hiện phân
công, phân cấp, phân quyền trong
quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết
kinh tế vùng, bảo đảm tính thống
nhất của nền kinh tế quốc dân”.

Cùng với đó, Hiến pháp cũng quy
định “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ
hội để công dân thụ hưởng phúc lợi
xã hội, phát triển hệ thống an sinh
xã hội, có chính sách trợ giúp người
cao tuổi, người khuyết tật, người
nghèo và người có hoàn cảnh khó
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khăn khác” (Điều 59, Khoản 2). Vấn
đề về bảo vệ môi trường, tài nguyên
thiên nhiên và phòng chống thiên
tai, ứng phó biến đổi khí hậu cũng
được đề cập trong các trách nhiệm
của Nhà nước được quy định tại
Điều 639. Trách nhiệm của Nhà
nước trong các vấn đề nêu trên
chính là trách nhiệm khắc phục
những khuyết tật của cơ chế thị
trường khi sản xuất, kinh doanh,
nhà đầu tư có xu hướng chỉ quan
tâm đến lợi nhuận.

Hoàn thiện thể chế KTTT định
hướng XHCN, Nhà nước cần chủ
động tập trung cho kiến tạo phát
triển, thông qua việc triển khai chức
năng quản lý vĩ mô của mình về
kinh tế, chủ yếu là: i) tạo lập khung
khổ pháp luật về kinh tế, bảo đảm
môi trường và điều kiện thuận lợi,
phục vụ người dân, doanh nghiệp
trong hoạt động đầu tư, sản xuất,
kinh doanh; ii) quản lý, điều hành
nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh
tế vĩ mô và năng động giải quyết
những vấn đề lớn, quan trọng về
kinh tế - xã hội - môi trường, dẫn dắt
và hỗ trợ những nỗ lực phát triển
thông qua chiến lược, quy hoạch, kế

hoạch, chính sách, chương trình
kinh tế - xã hội, bảo đảm cho đất
nước phát triển nhanh, bền vững,
bao trùm; iii) tăng cường thanh tra,
giám sát, kiểm soát, bảo đảm các
hoạt động kinh tế diễn ra trong trật
tự theo quy định pháp luật.

Có thể nhận diện, chức năng vĩ mô
nêu trên là chức năng quản lý kinh tế,
mặt hoạt động chủ yếu của Nhà
nước, để Nhà nước chủ động thực
hiện vai trò quản lý nhà nước về kinh
tế của mình trong mối quan hệ với thị
trường và xã hội, mà cụ thể và trực
tiếp là phục vụ có hiệu quả người
dân, doanh nghiệp khi tiến hành hoạt
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Từ những phân tích nêu trên có thể
hiểu, chức năng quản lý kinh tế của
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
là những phương diện hoạt động chủ
yếu của Nhà nước trong vai trò kiến
tạo phát triển, chủ động tác động tới
các ngành, lĩnh vực, khu vực khác
nhau của nền KTTT định hướng
XHCN, nhằm đạt được các mục tiêu
kinh tế - xã hội đã đề ra trong từng giai
đoạn phát triển đất nước.

Với khái niệm được nêu ra một
cách khái quát như trên, nội hàm của



chức năng quản lý kinh tế của Nhà
nước ta chủ yếu bao gồm các nội
dung: xây dựng và ban hành hệ
thống pháp luật về kinh tế; triển khai
thực thi pháp luật về kinh tế; xử lý

các vi phạm pháp luật về kinh tế và
giải quyết các xung đột, tranh chấp
kinh tế; giải quyết các khuyết tật của
KTTT; bảo đảm hội nhập kinh tế
quốc tế, thúc đẩy kinh tế đối ngoại n
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Hệ thống chính trị ở Lào
hiện nay được cấu thành
từ các cơ quan, tổ chức

của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào
xây dựng đất nước, các tổ chức quần
chúng, tổ chức xã hội; trong đó,
Đảng NDCM Lào là nòng cốt và là
hạt nhân lãnh đạo. Vai trò nòng cốt,
lãnh đạo hệ thống chính trị của
Đảng NDCM Lào được xác định
trong Hiến pháp nước CHDCND
Lào và trong các văn kiện của Đảng
NDCM Lào.Điều lệ Đảng NDCM
Lào1 khẳng định: “Đảng NDCM Lào
là đảng cầm quyền, là nòng cốt trong
hệ thống chính trị của chế độ dân
chủ nhân dân, lãnh đạo nhân dân

thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là
bảo vệ đất nước và xây dựng chế độ
dân chủ nhân dân theo mục tiêu xã
hội chủ nghĩa”. Điều 3 của Hiến
pháp (năm 2015) nước CHDCND
Lào quy định: “Quyền làm chủ đất
nước của nhân dân các dân tộc được
thực hiện và đảm bảo bằng các hoạt
động của hệ thống chính trị do
Đảng NDCM Lào làm hạt nhân
lãnh đạo”. Đồng thời, Điều 10 của
Hiến pháp (năm 2015) nước CHD-
CND Lào cũng quy định: “Các cơ
quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước,
Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các
tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội
và mọi công dân phải tôn trọng và

mÔ hÌnh tỔ chức 
hệ thống chính trị ở lào

Và mộT Số gợi mỞ Đối Với ViệT nam
l TS nGuyễn MạnH HùnG

nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào
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thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp
và pháp luật”. 

Hệ thống chính trị ở Lào hiện nay
được tổ chức và vận hành theo các
nguyên tắc: 

(i) “Đảng lãnh đạo và nắm quyền
theo pháp luật; Nhà nước quản lý
xã hội bằng pháp luật; người dân
làm chủ và bình đẳng trước pháp
luật”2; 

(ii) “Đảng lãnh đạo,
nhưng không làm thay
và tôn trọng các quy
định pháp luật trong
hoạt động của các cơ
quan nhà nước, cũng
như nguyên tắc hoạt
động dân chủ của Mặt
trận Lào xây dựng đất
nước và các đoàn thể
quần chúng”; 

(iii) “Các tổ chức đảng tại các cơ
quan nhà nước, Mặt trận Lào xây
dựng đất nước, các đoàn thể quần
chúng và tổ chức xã hội phải lãnh
đạo việc cụ thể hóa đường lối, chủ
trương, nghị quyết của Đảng thành
luật pháp, kế hoạch, chương trình
hoạt động của cơ quan, tổ chức
mình; phải chấp hành nghiêm nghị

quyết, chỉ thị của Đảng và chịu trách
nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện”; 

(iv) “Đảng theo dõi, kiểm tra hoạt
động của các cơ quan nhà nước, Mặt
trận Lào xây dựng đất nước, các
đoàn thể quần chúng và tổ chức xã
hội trong việc thực hiện đường lối,
Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà
nước, phát hiện những bài học kinh
nghiệm tốt để phát huy mặt tích cực,

kịp thời sửa chữa
khuyết điểm và các hiện
tượng tiêu cực, góp
phần xây dựng và củng
cố đường lối, chủ
trương của Đảng ngày
càng tốt hơn”; 

(v) “Đảng bồi dưỡng,
đào tạo, quản lý và giáo
dục đội ngũ cán bộ; lựa

chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều
kiện ra ứng cử hoặc bổ nhiệm vào bộ
máy lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận
Lào xây dựng đất nước, các đoàn thể
quần chúng và tổ chức xã hội”; 

(vi) “Đảng tổ chức, lãnh đạo trực
tiếp, toàn diện Đoàn Thanh niên
NDCM Lào về phương hướng,
nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và công
tác cán bộ”; 

Đảng lãnh đạo và
nắm quyền theo pháp
luật; Nhà nước quản
lý xã hội bằng pháp
luật; người dân làm
chủ và bình đẳng
trước pháp luật.



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNLÝ LUẬN - THỰC TIỄN

45SỐ 74 (208) - 2019

(vii) “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực
tiếp và toàn diện lực lượng quốc
phòng - an ninh nhân dân”. 

Nhìn các thành tố cấu thành và các
nguyên tắc tổ chức, vận hành của hệ
thống chính trị ở Lào, có thể thấy hệ
thống chính trị ở hai nước Lào và Việt
Nam có nhiều điểm tương đồng. Ở cả
hai nước đều chỉ có một chính đảng
duy nhất cầm quyền và là hạt nhân
lãnh đạo hệ thống chính trị; đều có
Mặt trận, các đoàn thể quần chúng
(Công đoàn, anh niên, Phụ nữ,
Cựu chiến binh) và các tổ chức xã
hội; đều tổ chức Nhà nước pháp
quyền3 với Quốc hội là cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất do
nhân dân trực tiếp bầu ra, với Chủ
tịch nước, Chính phủ, Viện Kiểm sát
Nhân dân, Toà án, Kiểm toán Nhà
nước do Quốc hội bầu ra; đều tổ
chức hệ thống chính quyền 04 cấp
theo đơn vị hành chính (Trung ương
- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương - Huyện - Xã/Phường4)...
Trong tổ chức bộ máy nhà nước, Việt
Nam và Lào đều không chấp nhận
nguyên tắc “tam quyền phân lập”;
đều thực hiện nguyên tắc “quyền lực
nhà nước là thống nhất, có sự phân

công, phân nhiệm giữa lập pháp,
hành pháp và tư pháp”.

Bên cạnh đó, cách thức tổ chức, vận
hành hệ thống chính trị ở Lào cũng có
nhiều điểm khác với Việt Nam. Sự
khác biệt này là đương nhiên bởi
hoàn cảnh của mỗi nước khác nhau.
Nghiên cứu mô hình tổ chức hệ
thống chính trị ở Lào gợi mở cho
chúng ta nhiều kinh nghiệm bổ ích
để tiếp tục hoàn thiện hệ thống
chính trị Việt Nam.

Dưới đây, xin đi sâu phân tích một
số gợi mở đối với Việt Nam từ mô
hình tổ chức hệ thống chính trị ở Lào
hiện nay.
1. Đảng NDCM Lào không tổ chức các
đảng bộ khối, cả ở Trung ương, cả ở
địa phương; không có các ban cán sự
đảng, đảng đoàn ở các bộ, ngành, 
tổ chức

Trực thuộc Trung ương có các
đảng bộ cấp tỉnh, thành, cấp bộ,
ngành Trung ương, cấp Cơ quan
Trung ương của Quốc hội, Mặt trận
Lào xây dựng đất nước và các đoàn
thể quần chúng. 

Tổ chức đảng của các đầu mối trực
thuộc bộ, ngành thì sinh hoạt tại
đảng bộ bộ, ngành. Tổ chức đảng của



các đơn vị sự nghiệp, các doanh
nghiệp có trụ sở đặt tại tỉnh, thành
nào thì sinh hoạt tại đảng bộ tỉnh,
thành đó. Các tổ chức đảng ở ngoài
nước sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Ngoại
giao. Các đại biểu Quốc hội chuyên
trách ở Trung ương thì sinh hoạt tại
Đảng bộ Văn phòng Quốc hội; các
đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa
phương thì sinh hoạt tại các Đảng bộ
tỉnh, thành...

Trong mô hình tổ chức của Đảng
NDCM Lào, các cấp Ủy Đảng là cơ
quan lãnh đạo toàn diện đối với địa
phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị
mình; chịu trách nhiệm trước đại hội
cấp mình và cấp Ủy cấp trên. Như
vậy, nhiệm vụ và trách nhiệm của
việc lãnh đạo được xác định cụ thể,
rõ ràng và “đường đi” của việc lãnh
đạo là trực tiếp, không phải qua
những “nút trung gian” như Đảng Ủy
khối hay ban cán sự đảng, đảng đoàn. 
2. Lào thực hiện “nhất thể hoá” các
chức danh lãnh đạo, quản lý

Từ Đại hội VI (tháng 3/1996),
Đảng NDCM Lào thực hiện “nhất
thể hoá” chức danh lãnh đạo Đảng
và Nhà nước, các bộ, ngành và địa
phương. Cụ thể:

- Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch
nước;

- ường trực Ban Bí thư đồng
thời là Phó Chủ tịch nước;

- Trưởng các Ban Đảng ở Trung
ương đồng thời là Bí thư Đảng Ủy
cơ quan;

- Bộ trưởng đồng thời là Bí thư
Đảng Ủy Bộ;

- Bí thư Tỉnh, thành Ủy đồng thời
là tỉnh trưởng/đô trưởng;

- Bí thư huyện Ủy đồng thời là
huyện trưởng;

- Bí thư đảng Ủy bản đồng thời là
trưởng bản;

- Người đứng đầu các tổ chức, cơ
quan, đơn vị đồng thời là bí thư đảng
Ủy của tổ chức, cơ quan, đơn vị...

ông thường, đại hội đảng bộ
các cấp và Đại hội đại biểu toàn
quốc của Đảng NDCM Lào được
tiến hành trước bầu cử Quốc hội và
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,
thành. Do vậy, nếu người cán bộ
không được bầu làm bí thư cấp uỷ,
thì cũng sẽ không được giới thiệu
để bầu, bổ nhiệm vào các chức
danh lãnh đạo nhà nước và các cơ
quan đơn vị. Sự tín nhiệm trong
đảng bộ thực sự là yếu tố quan
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trọng đối với cán bộ lãnh đạo, quản
lý các cấp.

Riêng về “nhất thể hoá” chức danh
ường trực Ban Bí thư và chức danh
Phó Chủ tịch nước, cách làm của Lào
rất đáng quan tâm. Điều lệ Đảng
NDCM Lào quy định: ường trực
Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung
ương bầu ra trong số các Ủy viên Bộ
Chính trị; việc bầu ường trực Ban
Bí thư tiến hành ngay tại Hội nghị
Trung ương lần thứ nhất, sau khi
Ban Chấp hành Trung ương đã bầu
ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban
Bí thư; trường hợp Tổng Bí thư
không có mặt thì giao cho ường
trực Ban Bí thư thay mặt giải quyết
các công việc mang tính chất thường
nhật của Đảng5. Quy định này tạo sự
thống nhất giữa Điều lệ Đảng và
Hiến pháp, cho phép ường trực
Ban Bí thư - Phó Chủ tịch nước có
thể đảm nhiệm chức trách của Tổng
Bí thư - Chủ tịch nước trong những
hoàn cảnh cần thiết.

Việc “nhất thể hoá” các chức danh
lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt
trận, đoàn thể quần chúng của Lào
tạo thuận lợi cho Đảng NDCM Lào
“nắm quyền” một cách trực tiếp;

người đứng đầu là người có uy tín
cao; có sự gắn kết giữa nội tại giữa bí
thư cấp Ủy và người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị; người đứng
đầu có đủ uy tín, thẩm quyền để
thực hiện các chức trách, nhiệm vụ
được giao và hoàn toàn chịu trách
nhiệm cá nhân về công việc; tránh
được tình trạng đùn đẩy trách
nhiệm... Tuy nhiên, do hoạt động
của cấp Ủy đảng phải tuân theo
nguyên tắc tập trung dân chủ, còn
hoạt động của cơ quan, đơn vị lại
tuân theo chế độ thủ trưởng phù
hợp với các quy định pháp luật, cho
nên việc “nhất thể hoá” các chức
danh lãnh đạo bên đảng và bên
chính quyền có thể dẫn đến 03 hệ
luỵ xấu: (i) Cấp Ủy đảng bao biện,
làm thay chính quyền, khi trong
cùng một con người cán bộ lãnh
đạo, quản lý mà “vai” bí thư cấp Ủy
lấn át “vai” người đứng đầu cơ quan,
đơn vị; (ii) Cấp Ủy đảng buông lỏng,
thậm chí mất vai trò lãnh đạo, khi
“vai” người đứng đầu cơ quan, đơn
vị lấn át “vai” bí thư cấp uỷ; (iii)
Người lãnh đạo trở nên chuyên
quyền, độc đoán, khi vi phạm các
nguyên tắc sinh hoạt đảng và các
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quy định về quản lý, điều hành của
Nhà nước, còn cấp Ủy và tổ chức
đảng mất sức chiến đấu. Trên thực
tế ở Lào, nơi này, nơi khác, lúc này,
lúc khác, cũng đã có những biểu
hiện của cả 03 hệ luỵ này. Song,
những hệ luỵ này đều có thể ngăn
chặn và loại bỏ. Mấu chốt là ở chỗ:
(i) Phải nâng cao và phát huy sức
chiến đấu của các cấp Ủy và tổ chức
Đảng; (ii) Phải lựa chọn đúng người
đưa vào vị trí lãnh đạo và sẵn sàng
thay thể kịp thời khi có vi phạm6;
(iii) Phải phát huy vai trò kiểm tra,
giám sát của Đảng, của các tổ chức
trong hệ thống chính trị và quần
chúng đối với người lãnh đạo...
3. Nâng cao tính độc lập và chất lượng,
hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Quốc hội Lào khoá VIII (2016-
2021) hiện có 01 Chủ tịch, 04 Phó
Chủ tịch, 09 Ủy ban7 và 03 cơ quan
trực thuộc8. Ủy ban ường vụ
Quốc hội có 14 thành viên, gồm
Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ
tịch Quốc hội và các Chủ nhiệm của
09 Ủy ban của Quốc hội, trong đó
có 01 Ủy viên Bộ Chính trị (CTQH
Pa-ny Da-tho-tu), 01 Bí thư Trung
ương Đảng (Phó CTQH Sẻng-nuôn

Xay-nha-lạt), 05 Ủy viên Trung
ương Đảng (Phó CTQH Xổm-phăn
Pheng-khăm-mi; Phó CTQH Si-xảy
Lư-đệt-mun-xỏn; Phó CTQH Bun-
pon Bút-ta-na-vông; CN Ủy ban
KH-TC-TTr Vy-lay-vông Bút-đa-
khăm; CN Ủy ban Đối ngoại Ệch-
xạ-vàng Vông-vi-chít) và 01 Ủy viên
dự khuyết Trung ương Đảng
(Trưởng Ban ư ký QH, CN
VPQH Xuổn-xa-vẳn Vi-nha-kệt).

Đại hội X Đảng NDCM Lào chủ
trương “nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của Quốc hội trong
việc tổ chức thực hiện các chức năng
của mình, nhất là đảm bảo việc xây
dựng và sửa đổi pháp luật đúng và
phù hợp với đường lối của Đảng,
xuất phát từ nhân dân, thực sự phục
vụ lợi ích của nhân dân, phù hợp và
có khả năng hội nhập quốc tế, kiểm
tra giám sát một cách có trọng điểm
và thúc đẩy giải quyết các kết quả
của việc giám sát kiểm tra một cách
nghiêm túc và có hiệu lực”. ực
hiện chủ trương này, Quốc hội khoá
VIII của Lào đã chuyển khá mạnh về
cơ cấu Đại biểu Quốc hội, duy trì tỷ
lệ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở
mức cao. Đầu nhiệm kỳ, trong tổng
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số 149 Đại biểu Quốc hội khoá VIII
của Lào, có 92 Đại biểu chuyên trách
(chiếm tỷ lệ 61,7%). Đến giữa nhiệm
kỳ, số Đại biểu chuyên trách đã tăng
lên 102 người (chiếm tỷ lệ 68,5%)9.

Bên cạnh đó, điểm rất đáng chú ý
là quy định của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng NDCM Lào về việc
giới thiệu các đồng chí lãnh đạo từ
cấp Ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng trở lên ra ứng cử để bầu làm đại
biểu Quốc hội Lào; theo đó: trong số
các đồng chí Ủy viên Trung ương
Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung
ương Đảng, chỉ giới thiệu những
người sẽ làm đại biểu Quốc hội
chuyên trách và các đồng chí là lãnh
đạo Mặt trận và các đoàn thể (Công
đoàn, Hội Phụ nữ và Đoàn anh
niên); các đồng chí Lãnh đạo Đảng,
Nhà nước và Chính phủ, các đồng
chí bộ trưởng, trưởng ban/ngành
Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm
sát Nhân dân tối cao, Chánh án Toà
án Nhân dân tối cao, tỉnh trưởng, đô
trưởng không tham gia ứng cử Đại
biểu Quốc hội. Trên thực tế, hiện chỉ
có 02/11 Ủy viên Bộ Chính trị là Đại
biểu Quốc hội (CTQH Pa-ny Da-
tho-tu và CT Mặt trận Xa-xổm-

phon Phôm-vi-hản); 01/09 Bí thư
Trung ương Đảng là đại biểu Quốc
hội (Phó CTQH Sẻng-nuôn Xay-
nha-lạt). Giải thích về quy định này,
các đồng chí Lãnh đạo Lào cho rằng:
(i) Công việc và trách nhiệm lãnh
đạo, chỉ đạo, quản lý của các đồng
chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Chính phủ, các đồng chí bộ trưởng,
trưởng ban/ngành ở Trung ương,
các đồng chí tỉnh trưởng, đô trưởng
là rất nặng; công việc và trách nhiệm
của đại biểu Quốc hội cũng rất nặng;
một người khó có thể làm tốt được
cả hai việc này với quỹ thời gian có
hạn; (ii) Việc giới thiệu các đồng chí
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính
phủ, các đồng chí bộ trưởng, trưởng
ban/ ngành ở Trung ương, các đồng
chí tỉnh trưởng, đô trưởng ra ứng cử
đại biểu Quốc hội tiềm ẩn khả năng
thất cử hoặc trúng cử với số phiếu
thấp; nếu tình huống đó xảy ra sẽ
ảnh hưởng rất phức tạp đến uy tín
của các đồng chí đó, cũng như uy tín
của Đảng; (iii) Việc không giới thiệu
các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà
nước, Chính phủ, các đồng chí bộ
trưởng, trưởng ban/ngành ở Trung
ương, các đồng chí tỉnh trưởng, đô
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trưởng ra ứng cử Đại biểu Quốc hội
còn giúp tăng cường tính độc lập và
nâng cao chất lượng hoạt động của
Quốc hội; Đảng bộ Văn phòng Quốc
hội có trách nhiệm lãnh đạo các đại
biểu Quốc hội thực hiện các nghị
quyết của Đảng, cụ thể hóa thành
pháp luật...

Cách làm của Lào về nâng cao
tính độc lập, chất lượng và hiệu quả
hoạt động của Quốc hội gợi mở cho
Việt Nam nhiều điều đáng đi sâu
nghiên cứu.
4. Lào mới chỉ tổ chức Hội đồng nhân
dân cấp tỉnh, thành; không tổ chức Hội
đồng nhân dân ở cấp huyện và bản

Trước đây, ở cấp địa phương, Lào
không tổ chức các cơ quan dân cử;
chỉ có Đoàn đại biểu Quốc hội của
các tỉnh, thành. Tuy nhiên, thực tiễn
cho thấy Đoàn đại biểu Quốc hội của
các tỉnh, thành lại không thể xử lý
các vấn đề nảy sinh ở địa phương, trừ
những vẫn đề có thể đưa ra diễn đàn
Quốc hội. Do vậy, khi tiến hành sửa
đổi Hiến pháp và thông qua Hiến
pháp mới vào năm 2015, Lào đã
quyết định thành lập Hội đồng Nhân
dân cấp tỉnh, thành là cơ quan đại
diện cho quyền và lợi ích của nhân

dân các dân tộc tại địa phương;
không tổ chức Hội đồng nhân dân
cấp huyện, bản. áng 3/2016, Lào
đã tiến hành bầu cử Quốc hội khoá
VIII và bầu cử Hội đồng nhân dân
các tỉnh, thành.
5. Lào thực hiện “nhất thể hoá” Ban
Kiểm tra Trung ương của Đảng và
Thanh tra Chính phủ; lập bộ phận
chuyên trách điều tra án tham nhũng

Lào đã thực hiện “nhất thể hoá”
Ban Kiểm tra Trung ương của Đảng
và anh tra Chính phủ. Hai cơ
quan này sinh hoạt chung trong một
đảng bộ. Trưởng Ban Kiểm tra Trung
ương đồng thời là Tổng anh tra
Chính phủ. Cơ quan kiểm tra của
các cấp Ủy đảng cũng “nhất thể hoá”
với cơ quan thanh tra cùng cấp.
Đồng thời, Lào cũng đã thành lập bộ
phận chuyên trách điều tra án tham
nhũng, gọi là “Ban Chuyên trách giải
quyết án tham nhũng” đặt tại anh
tra Chính phủ và do một Phó Tổng
anh tra Chính phủ đứng đầu; hoạt
động của Ban chuyên trách này do
Ban Chống tham nhũng Trung
ương10 chỉ đạo.

Việc “nhất thể hoá” cơ quan Kiểm
tra của Đảng và cơ quan anh tra
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Chính phủ theo mô hình “một nhà hai
cửa” cho phép xem xét, xử lý các vụ
việc được kiểm tra, thanh tra một cách
đồng bộ, cùng một lúc, cả từ góc độ kỷ
luật của Đảng, cả từ góc độ các quy
định pháp luật của Nhà nước; khắc
phục được “độ trễ” và sự “vênh nhau”
giữa kênh Đảng và kênh Nhà nước.

Đối với các vụ tham nhũng, Ban
Chống tham nhũng Trung ương của
Đảng NDCM Lào chủ trì tổ chức
điều tra thông qua Ban Chuyên trách
giải quyết án tham nhũng. Toàn bộ
tiến trình và kết quả điều tra án tham
nhũng được Ban Chuyên trách báo
cáo với Trưởng Ban chống tham
nhũng Trung ương; Trưởng Ban
chống tham nhũng Trung ương có
trách nhiệm báo cáo xin ý kiến Bộ
Chính trị. Trường hợp cần khởi tố,
truy tố, thì Ban Chuyên trách sẽ
chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ
pháp luật để khởi tố, truy tố và xét xử
theo luật định. Cơ chế này giúp cho
Ban chống tham nhũng Trung ương
có thực quyền và thực lực để triển
khai công tác, đảm bảo sự gắn kết
giữa “nói” và “làm”, cho phép tiến tới
“nói đi đôi với làm”, “làm nhiều nói
ít”, “làm mà không cần nói”...

5. Thành lập Ủy ban Quốc phòng-An
ninh Trung ương hoặc Hội đồng An
ninh quốc gia

Đảng NDCM Lào có Ủy ban Quốc
phòng - An ninh Trung ương do Ban
Chấp hành Trung ương Đảng ra
quyết định thành lập; chịu sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng mà trực tiếp và
thường xuyên là Bộ Chính trị - Ban
Bí thư. Đồng chí Tổng Bí thư làm
Chủ tịch Ủy ban này và có một số Ủy
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
và Ủy viên Trung ương Đảng có liên
quan làm Ủy viên (hiện là các đồng
chí: ủ tướng; ường trực Ban Bí
thư; Chánh Văn phòng Trung ương;
Bộ trưởng Quốc phòng; Bộ trưởng
An ninh; Bộ trưởng Ngoại giao).

Uỷ ban Quốc phòng - An ninh
Trung ương của Đảng NDCM Lào
có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất để
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
quyết định các vấn đề chiến lược
trong công tác quốc phòng - an ninh;
chỉ đạo mọi mặt trong lực lượng vũ
trang. Ủy ban Quốc phòng - An ninh
Trung ương có bộ máy chuyên trách
là Văn phòng Ủy ban. 

Trong khi có Đảng Ủy Bộ Quốc



phòng, Đảng Ủy Bộ An ninh, Đảng
Ủy Bộ Ngoại giao là 03 cấp Ủy trực
tiếp lãnh đạo các mặt công tác của 03
bộ này, thì Ủy ban Quốc phòng - An
ninh Trung ương chính là người lãnh
đạo, chỉ đạo sự phối hợp công tác
giữa 03 bộ quan trọng này và với tất
cả các bộ, ngành, địa phương nhằm
đảm bảo vững chắc quốc phòng và
an ninh quốc gia.
6. Đưa vào Điều lệ Đảng những điều
cấm đối với đảng viên

Trong Điều lệ của Đảng NDCM
Lào có Điều 6, quy định 09 điều cấm
đối với Đảng viên; cụ thể là: 

(i) Cấm bày tỏ các quan điểm và
có hành vi vi phạm và trái với đường
lối, nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng,
Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước;
nghiêm cấm việc tuyên truyền thông
tin mật của Nhà nước, của Đảng và
của đơn vị khi chưa được tổ chức
cho phép. 

(ii) Cấm tổ chức, hoạt động và
tham gia biểu tình hoặc sử dụng trang
mạng xã hội chống tổ chức Đảng,
Nhà nước; tạo phe cánh, chia rẽ đoàn
kết nội bộ, đoàn kết các dân tộc. 

(iii)Cấm lợi dụng quyền hạn, chức
vụ, nhiệm vụ hoặc dựa vào danh

tiếng của người khác để mưu cầu lợi
ích cho cá nhân, gia đình, người thân
và cá nhân khác. 

(iv) Cấm quản lý, sử dụng tài sản
của nhà nước và tập thể vì mục đích
cá nhân trái Điều lệ Đảng và pháp
luật của Nhà nước. 

(v) Cấm hối lộ, nhận hối lộ, đòi,
xin chia phần và các hành vi tham
nhũng trực tiếp hoặc gián tiếp được
quy định tại Luật chống tham nhũng. 

(vi) Cấm đảng viên có chức quyền
trong tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Lào xây dựng đất nước, tổ chức
quần chúng, doanh nghiệp Nhà nước
để vợ hoặc chồng, con hoặc người
thân giữ nhiệm vụ trong các công tác
tổ chức-cán bộ, công tác thanh tra,
thư ký, kế toán, thủ quỹ, thủ kho hoặc
là người mua, thuê trong tổ chức mà
mình chịu trách nhiệm. 

(vii) Cấm đảng viên là cán bộ,
công chức, bộ đội, công an đương
chức tham gia hoạt động kinh doanh
với tư cách là chủ, thành viên Ban
Giám đốc, nhà tư vấn và nhà điều
hành của đơn vị kinh doanh nào đó,
trừ trường hợp được cho phép. 

(viii) Cấm trả thù, đe dọa những
người tố cáo, người cung cấp thông
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tin, người chất vấn và người đề nghị
báo cáo thông tin về những mặt tiêu
cực của mình cho tổ chức. 

(ix) Cấm có những hành vi vi
phạm phong tục tập quán và văn hóa
tốt đẹp của dân tộc, đánh bạc, ăn
chơi lãng phí, hoạt động mê tín dị
đoan và lợi dụng tôn giáo để hoạt
động trái với quy định pháp luật.

Như vậy, bên cạnh các quy định
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư và các cấp Ủy
Đảng về những điều đảng viên
không được làm, việc đưa vào Điều
lệ Đảng quy định về những điều cấm
đối với Đảng viên là việc làm có ý
nghĩa rất lớn. Khi đảng viên vi phạm
những điều cấm này, thì có nghĩa là
đã vi phạm Điều lệ Đảng, chứ không
còn là vi phạm những quy định của
cấp Ủy Đảng các cấp; tính răn đe cao
hơn hẳn. Việc này là rất cần thiết
trong nâng cao chất lượng đội ngũ
đảng viên, đẩy mạnh đấu tranh
chống tham nhũng...
7. Trong quản lý nhà nước, Lào sáp
nhập lĩnh vực thể thao với giáo dục;
xây dựng với giao thông.

Lào hiện có Bộ Giáo dục và ể
thao, Bộ Giao thông và Công chính.

Hạt nhân hợp lý của sự sáp nhập thể
thao với giáo dục, xây dựng với giao
thông là ở chỗ: 

(i) Giáo dục và thể thao đi liền với
nhau trong toàn bộ quá trình phát
triển con người từ bậc mẫu giáo đến
đại học cả về trí lực, kỹ năng, cả về
thể lực. Sáp nhập thể thao với giáo
dục trong quản lý Nhà nước là nhấn
mạnh yêu cầu phát triển thể thao học
đường; còn để thể thao và giáo dục
trong 02 Bộ khác nhau, thì chỉ quan
tâm đến thể thao thành tích cao.
Riêng về phát triển thể thao, thì rõ
ràng là thể thao học đường phát triển
sẽ tạo nền móng vững chắc cho thể
thao thành tích cao. Từ nền móng
thể thao học đường, các liên đoàn
thể thao thành tích cao có được
“nguồn cung” vận động viên tiềm
năng để đào tạo chuyên sâu thành
vận động viên thành tích cao.

(ii) Trong phát triển “giao thông”
có rất nhiều nội dung liên quan đến
“xây dựng”; đồng thời việc phát
triển “xây dựng” lại không thể thoát
ly mạng lưới, quy hoạch “giao
thông”. Sự gắn bó hữu cơ giữa 02
lĩnh vực giao thông và xây dựng đòi
hỏi phải có sự quản lý liên thông,
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thống nhất của Nhà nước trong một
cơ quan cấp bộ.

Trên đây là một số gợi mở rút ra từ
mô hình tổ chức hệ thống chính trị

ở Lào hiện nay, có thể bổ ích cho việc
tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính trị
Việt Nam n

1 Điều lệ Đảng do Đại hội X Đảng NDCM Lào thông qua, tháng 01/2016.
2 Các đoạn trích  trong bài viết này đều lấy từ Báo cáo Chính trị Đại hội X Đảng NDCM
3 Lào, trừ trường hợp có chú thích khác.
4 Việt Nam là "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"; Lào là "Nhà nước pháp quyền
dân chủ nhân dân".
5 Lào gọi là "Bản".
6 Quy định tại Điều 16 và Điều 18 của Điều lệ Đảng NDCM Lào.
7 Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội X (2016-2021), Lào đã thay thế 03 Bí thư-Tỉnh
trưởng các tỉnh Át-ta-pư, Xiêng-khoảng và U-đôm-xay do có những sai phạm.
Uỷ ban Quốc phòng - An ninh; Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế - Công nghệ - Môi
trường; Ủy ban Kế hoạch - Tài chính - anh tra; Ủy ban Văn hóa - Xã hội; Ủy ban
Dân tộc; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Đối ngoại; Ban ư ký - Văn phòng Quốc hội.
8 Ban Công tác Đại biểu Quốc hội; Ban Nữ Nghị sĩ Quốc hội; Viện Nghiên cứu
Luật pháp.
9 Nếu tính đến thực tế có 01 Đại biểu Quốc hội khoá VIII của Lào đã từ trần, số Đại
biểu Quốc hội đang thực thi chức trách chỉ còn 148, thì tỷ lệ Đại biểu Quốc hội chuyên
trách chiếm 68,9%.
10 Trưởng Ban Chống tham nhũng Trung ương của Lào hiện nay là đ/c Bun-thoong
Chít-ma-ni, Ủy viên BCT, Phó TTg, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng anh
tra Chính phủ.
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Sáng 27/9, tại trụ sở Trung
ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng,

Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội
XIII của Đảng, chủ trì Hội nghị lấy ý
kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo
Đảng và Nhà nước góp ý kiến các dự
thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10
năm thực hiện Cương lĩnh 2011
trình Đại hội XIII của Đảng.

Dự Hội nghị có các đồng chí:
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức
Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Chủ tịch nước Trần Đức
Lương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các
đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính
trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng,

nguyên Phó Chủ tịch nước; nguyên
Phó ủ tướng Chính phủ; nguyên
Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Dự Hội nghị có các đồng chí
trong ường trực Tiểu ban Văn
kiện: Phạm Minh Chính, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư
Trung ương Đảng, Chánh Văn
phòng Trung ương Đảng; Nguyễn
Xuân ắng, Bí thư Trung ương
Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương, Giám đốc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và
các đồng chí trong ường trực Tổ
Biên tập của Tiểu ban Văn kiện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng
chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

hội nghị lấY ý Kiến 
nguYên lãnh đạo đảng, nhà nước 

VỀ các Dự Thảo 
Báo cáo 

TrÌnh Đại hội Xiii của Đảng



Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng
cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh
đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự và
đề nghị các đồng chí bằng kinh
nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và vốn
sống phong phú của mình góp ý vào
hai dự thảo, nhưng tập trung góp ý
kiến về những vấn đề lớn trong Dự
thảo Báo cáo chính trị; gợi ý, lưu ý
thêm về các vấn đề mà các đồng chí
quan tâm để Tiểu ban, Bộ Chính trị
tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn
thiện hai dự thảo văn kiện.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát
biểu cho rằng, hai dự thảo được
chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có
nhiều điểm mới. Đồng thời, các ý
kiến cũng góp ý sâu vào các dự
thảo, đặc biệt tập trung vào Dự thảo
Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII
của Đảng.

Hội nghị đã góp ý kiến về chủ đề
và phương châm chỉ đạo của Đại
hội XIII; về kết cấu của Báo cáo
chính trị; những nội dung các vấn
đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính
trị. Trong đó, tập trung góp ý về
đánh giá thành tựu đạt được trong
5 năm qua; về những hạn chế,
khuyết điểm và nguyên nhân; về

những kinh nghiệm rút ra; góp ý về
dự báo bối cảnh quốc tế và trong
nước; về quan điểm, mục tiêu tổng
quát đến giữa thế kỷ XXI và mục
tiêu đến năm 2025, 2030 và 2045; về
nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và
hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh; về các nhiệm vụ trọng tâm và
các khâu đột phá trong nhiệm kỳ
Đại hội XIII.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng
chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ
Chính trị, ường trực Ban Bí thư
cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh
đạo Đảng và Nhà nước đã đóng góp
những ý kiến trách nhiệm, tâm
huyết, sâu sắc vào Dự thảo Báo cáo
chính trị và Báo cáo 10 năm thực
hiện Cương lĩnh 2011. Bộ Chính trị
sẽ chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện
nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc các
ý kiến của các đồng chí dự Hội nghị
để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo
văn kiện trình Hội nghị Trung
ương 11 sắp tới. ời gian tới, đề
nghị các đồng chí tiếp tục góp ý
trong quá trình hoàn thiện các văn
kiện trình Đại hội XIII của Đảng n

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN THÔNG TIN - TƯ LIỆU

56 SỐ 74 (208) - 2019



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNTHÔNG TIN - TƯ LIỆU

57SỐ 74 (208) - 2019

Chiều 30/9/2019, đồng chí
Nguyễn Xuân ắng, Bí
thư Trung ương Đảng, Chủ

tịch Hội đồng Lý luận Trung ương,
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ Chí Minh đã đến thăm và
làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về tình
hình thực hiện Chiến lược phát triển
kinh tế-xã hội 2011-2020; định
hướng phát triển kinh tế-xã hội giai
đoạn 2021-2030; kết quả công tác
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
của tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn, có các
đồng chí: Hoàng ị úy Lan, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;

Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng
chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo
HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một
số sở, ban, ngành, địa phương
trong tỉnh.

ay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã báo
cáo tóm tắt với đoàn một số nét
khái quát về tình hình thực hiện
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
2011-2020; định hướng phát triển
kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

eo đó, Vĩnh Phúc thực hiện
chiến lược phát triển kinh tế-xã hội
giai đoạn 2011-2020 trong điều
kiện còn nhiều khó khăn, thách

Bí Thư Trung ương Đảng 

nguYễn XuÂn thắng, 
chủ Tịch 

hội Đồng Lý Luận Trung ương, 
giám Đốc học Viện chính Trị 

Quốc gia hồ chí minh

làm việc với tỉnh vĩnh Phúc 



thức. Song, với sự nỗ lực của đảng
bộ, chính quyền và nhân dân trong
tỉnh, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt
nhiều kết quả quan trọng trên tất cả
các lĩnh vực:Tăng trưởng kinh tế
bình quân giai đoạn 2011-2016 ước
đạt 7,43%/năm; giai đoạn 2016-
2020 ước đạt 8,1%, vượt mục tiêu
đề ra (7-7,5%); sản xuất công
nghiệp tiếp tục là nền tảng của nền
kinh tế, đóng góp chủ yếu cho tăng
trưởng và thu ngân sách của tỉnh;
hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp
được quan tâm đầu tư; sản xuất
nông nghiệp có nhiều chuyển biến
đột phá với nhiều vùng sản xuất
trọng điểm cho hiệu quả kinh tế
cao; hoạt động đối ngoại, xúc tiến
đầu tư có nhiều đổi mới về phương
thức, nội dung, thu hút đầu tư đạt
kết quả tốt; các lĩnh vực văn hóa xã
hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân
được cải thiện rõ rệt. Công tác quân
sự địa phương được củng cố. Tình
hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được đảm bảo...

Về phương hướng nhiệm vụ và
giải pháp phát triển kinh tế-xã hội
của tỉnh giai đoạn 2020-2030, Vĩnh

Phúc tập trung thực hiện tốt một số
mục tiêu tổng quát như: Khai thác,
quản lý, sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực để phát triển kinh tế-xã
hội theo hướng bền vững nhằm kết
hợp chặt chẽ, hài hòa và hợp lý giữa
phát triển kinh tế với xã hội, bảo vệ
tài nguyên môi trường; bảo đảm
quốc phòng, an ninh và trật tự an
toàn xã hội; nâng cao thu nhập và
chất lượng sống của nhân dân trên
địa bàn gắn với đảm bảo công bằng,
tiến bộ xã hội; hoàn thành mục tiêu
xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành
thành phố Vĩnh Phúc và là một
trong những trung tâm công
nghiệp, du lịch lớn của vùng và
quốc gia...

Báo cáo về kết quả công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị và công tác cán bộ, bên
cạnh việc phân tích đặc điểm tình
hình địa phương và những kết quả
cụ thể đạt được thời gian qua, Bí
thư Tỉnh ủy Hoàng ị úy Lan
nhấn mạnh một số điểm nổi bật
của Vĩnh Phúc.

ứ nhất, là quán triệt, học tập
nghiêm túc và sâu sắc toàn bộ mọi
nghị quyết của trung ương về tất cả
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các lĩnh vực để nắm vững chủ
trương, đường lối của Đảng trong
phát triển các mặt kinh tế-xã hội, xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị…
Tại Vĩnh Phúc, Đảng lãnh đạo tuyệt
đối và toàn diện nhưng không bao
biện, làm thay.

ứ hai, là tỉnh chú trọng đổi mới
cách thức thực hiện nghị quyết theo
hướng hiệu quả, thực tế và bền
vững; có phân công, phân nhiệm cụ
thể tới từng vị trí lãnh đạo, bố trí
nguồn lực thực hiện chu đáo nhưng
cũng có cơ chế giám sát chặt chẽ
việc thực hiện. Vị trí nào yếu,
không đảm nhiệm được công việc
đều có phương án sẵn sàng thay
thế, không nể nang, tránh né. Trong
công tác cán bộ, tỉnh đặc biệt chú
trọng đến năng lực công tác, phẩm
chất đạo đức và bản lĩnh chính trị,
quan tâm đến lớp trẻ và vấn đề giới
trong quản lý, lãnh đạo…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng
chí Nguyễn Xuân ắng đánh giá
cao kết quả Vĩnh Phúc đạt được
thời gian qua, đặc biệt là trong phát
triển kinh tế gắn với giải quyết tốt
các vấn đề xã hội, bảo vệ môi
trường; cơ cấu lại kinh tế, đổi mới

mô hình tăng trưởng, tăng trưởng
nhanh mà vẫn bền vững và cho
rằng đây là thực tiễn sinh động để
kiến nghị Trung ương nghiên cứu
chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng.

Về vấn đề thể chế, đặc biệt là cách
thức áp dụng linh hoạt các cơ chế
phát triển kinh tế-xã hội, ví như
phương pháp tháo điểm nghẽn
trong giải phóng mặt bằng để tạo
quỹ đất thực hiện các mục tiêu kinh
tế-xã hội là một trong những bài
học kinh nghiệm quý cho Trung
ương và các địa phương trong cả
nước nghiên cứu, áp dụng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục quan
tâm phát triển đa dạng các lĩnh
vực thương mại, dịch vụ du lịch,
dịch vụ, phát triển công nghiệp
công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
trong thời đại hội nhập hiện nay.
Từ đó, hội đủ các yếu tố để vươn
lên thành một trong những địa
phương giàu mạnh hàng đầu trong
cả nước.

Trước đó, Đoàn đã thăm và làm
việc tại Trường Chính trị tỉnh n



Vùa qua, đề tài “ Mối quan
hệ giữa tăng trưởng kinh tế
và phát triển văn hóa, thực

hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở
Việt Nam hiện nay: ực trạng, vấn
đề và định hướng chính sách” (Mã số
KX04.17/16-20), do GS, TS Ngô
ắng Lợi làm chủ nhiệm đã bảo vệ
cấp nhà nước đạt xuất sắc. Kết quả
nghiên cứu của đề tài đã nêu ra
nhiều điểm mới tập trung vào các
khía cạnh: hoàn thiện cơ sở lý luận
và nội hàm đánh giá mối quan hệ;
thực trạng thông qua phát hiện các
vấn đề tồn tại trong giải quyết mối
quan hệ; quan điểm và định hướng
hoàn thiện mối quan hệ và cuối cùng
là các giải pháp nhằm giải quyết tốt
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh
tế với phát triển văn hóa, thực hiện

tiến bộ và công bằng xã hội đến năm
2030. Dưới đây là một số điểm mới
nổi bật của đề tài: 
1.  Điểm mới về lý luận

ứ nhất, đề tài đã đưa ra quan
niệm đầy đủ và tư duy rõ ràng, cụ thể
về nội hàm mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế với phát triển văn hóa,
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
mà trước đây chưa nói đến hoặc nói
chưa đầy đủ.

Một là, trong bối cảnh toàn cầu hóa
và hội nhập quốc tế và nền kinh tế
phát triển trong giai đoạn công nghệ
4.0, tăng trưởng kinh tế và phát triển
văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng
xã hội không chỉ có mối quan hệ biện
chứng, hai chiều như những nghiên
cứu trước mà  đã cho rằng: mối quan
hệ đã được phát triên ở mức độ cao,
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một Số điểm mới cỦa đề tài 
"mối Quan hệ giữa Tăng TrưỞng Kinh
Tế Và PháT Triển Văn hóa, Thực hiện

Tiến Bộ Và công Bằng Xã hội Ở ViệT
nam hiện nay: Thực Trạng, Vấn ĐỀ Và

Định hướng chính Sách" 
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và thể hiện ở việc đã được lồng ghép
vào nhau, trở thành những nội dung
thống nhất khi đề cập đến trong phát
triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Hai là, đề tài đã dựa trên xác định
rõ nội hàm của văn hóa, để xác định
nội dung mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế với phát triển văn
hóa theo 3 nội dung, đó là: (1) Tăng
trưởng kinh tế với hình thành và
phát triển các hệ giá trị văn hóa mới
và niềm tin của con người đối với
cộng đồng và xã hội (khía cạnh
mềm của văn hóa); (2) Tăng trưởng
kinh tế với phát triển hệ thống kết
cấu hạ tầng và các hoạt động văn
hóa (khía cạnh cứng của văn hóa);
(3) Phát triển công nghiệp văn hóa
- phản ánh sự lồng ghép mục tiêu
tăng trưởng kinh tế với phát triển
văn hóa.

Ba là, dựa trên những mục tiêu

cuối cùng của thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, đề tài để đề cập đến
nội hàm mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ
và công bằng xã hội theo 4 nội dung,
đó là: (1) Tăng trưởng kinh tế với
thưc hiện nâng cao mức sống dân cư;
(2) Tăng trưởng kinh tế với thực hiện
phát triển con người; (3) Tăng trưởng
kinh tế với thực hiện giảm nghèo và
an sinh xã hội; (4) Tăng trưởng kinh
tế với thực hiện công bằng xã hội.

ứ hai, đề tài đã đưa ra bộ tiêu chí
đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế với phát triển văn hóa, thực
hiện tiên bộ và công bằng xã hội và
cách thức sử dụng nó khi đánh giá, bộ
tiêu chí này hoàn toàn thể hiện mối
quan hệ giữa tăng trưởng với phát triển
văn hóa và thực tiện tiến bộ, công bằng
xã hội, không đi vào các tiêu chí độc lập
như những nghiên cứu trước đây.

Bảng 1: Bộ tiêu chí đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát
triển văn hóa, thực hiện tiên bộ và công bằng xã hội

NỘI HÀM TIÊU CHÍ YÊU CẦU ĐẶT RA

1. Tăng trưởng kinh tế - điều
kiện cần để giải quyết mối
quan hệ

- Tốc độ tăng trưởng GDP
- Tốc độ tăng GNI bình quân đầu người
- Tỷ lệ đóng góp TFP vào tăng trưởng
- Tốc độ tăng trưởng NSLĐ
- Suất đầu tư tăng trưởng

- 7% -8%/năm
- 6%-7%/năm
- Từ 50% trở lên
- Trên 5%
- 4 - 4,5
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NỘI HÀM TIÊU CHÍ YÊU CẦU ĐẶT RA

2.1 Mối quan hệ tăng trưởng
kinh  tế  với niềm tin của 
cá nhân

- Sự thay đổi niềm tin cá nhân
- Sự thay đổi niềm tin cộng đồng

- Có xu hướng tăng lên
- Có xu hướng tăng lên

2.2 Mối quan hệ giữa 
tăng trưởng đến hình thành 
hệ giá trị mới trong xã hội

- Chỉ số hiệu quả quản lý và dịch vụ
công (PAPI)
- Chỉ số tham nhũng (CPI)
- Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
(GCI)
- Chỉ số tự do hóa kinh tế (IEF)
- Chỉ số đổi mới sáng tạo GII

- Luôn đươc cải thiện
- Tăng trên tất cả các tiêu chí
- Tăng và vị trí được cải thiện
- Tăng và vị trí được cải thiện
- Tăng và vị trí được cải thiện

2.3 Mối quan hệ giữa tăng
trưởng với  phát triển kết cấu
hạ tầng và các hoạt động 
văn hóa

- Tỷ lệ chi NSNN cho văn hóa so với
GDP
- Tỷ lệ chi NSNN cho văn hóa/ Tổng chi
NSNN

- Tăng lên
- Tăng lên

2.4 Lồng ghép tăng trưởng
kinh  tế  với phát triển văn
hóa - Phát triển công nghiệp 
văn hóa

- Tốc độ tăng trưởng CN VH (so với 
tốc độ tăng trưởng GDP)
- Tỷ trọng GDP CN và DV VH so với GDP

- Tăng dần, cao hơn tốc độ
tăng GDP chung
- Tăng dần

3.1 Mối quan hệ giữa 
tăng trưởng với nâng cao 
mức sống dân cư

- Tốc độ tăng trưởng thu nhập thực
- Hệ số tăng trưởng vì nâng cao mức
sống dân cư

- Tăng dần
- Nhận giá trị dương, tăng dần

3.2 Mối quan hệ 
giữa tăng trưởng với 
phát triển con người

- Chênh lệch thứ hạng GNI/người với
thứ hạng HDI
- Hệ số tăng trưởng vì con người
- Đường vành đai phát triển con người

- Có xu hướng tăng hơn
- Nhận giá trị dương và tăng
- Tăng dần

3.3   Mối quan hệ giữa 
tăng trưởng với giảm nghèo 

- Động thái thay đổi tỷ lệ hộ nghèo 
so với tốc độ
tăng trưởng thu nhập bình quân
- Hệ số tăng trưởng vì giảm nghèo
(GEP)
- Tỷ số thu nhzp (IR):

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh
hơn
- Nhận giá trị âm với giá trị
tuyệt đối tăng dần
- Duy trì mức xấp xỉ 1

3.4 Mối quan hệ giữa tăng
trưởng với công bằng xã hội

- Hệ số GINI
- Hệ số tăng trưởng - bất công bằng
(GITI)
- Hệ số giãn cách thu nhập
- Tiêu chuẩn 40

- Giảm dần, nhỏ hơn 4
- Giảm dần
- Giảm dần, nhỏ hơn 8
- Tăng dần, trên 17%
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Dựa trên giá trị nhận được của các
tiêu chí, đề xác định mức độ phản ánh
mức độ đồng thuận của mối quan hệ
theo 3 cấp độ làm cơ sở cho nghiên
cứu và có cơ sở đánh giá thực tiễn:
cấp độ 1, đó là, tăng trưởng kinh tế
tạo ra sự thay đổi tích cực của các yếu
tố tiến bộ và công bằng xã hội với giá
trị nhận được của các tiêu chí được
cải thiện hơn so với giai đoạn trước;
cấp độ 2: tăng trưởng kinh tế tạo ra
sự thay đổi tích cực của các yếu tố
tiến bộ và công bằng xã hội nhưng
giá trị nhận được của tiêu chí có xu
hướng cải thiện thấp hơn; cấp độ 3:
tăng trưởng kinh tế tạo ra sự thay đổi
không tích cực của yếu tố tiến bộ và
công bằng xã hội với giá trị nhận
được của các tiêu chí có xu hướng
ngược chiều.

2. Điểm mới về thực tiễn 
ứ nhất, đề tài đã phát hiện ra

được những vấn đề bất cập trong giải
quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế với phát triển văn hóa, thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong
thời gian qua (từ 2001 đến nay) dựa
trên những phân tích và đánh giá theo
nội hàm và tiêu chí đặt ra. Những vấn
đề đó là:

- Tăng trưởng kinh tế với vị trí là
điều kiện cần để giải quyết mối quan
hệ: Tăng trưởng không cao và chậm
dần, chất lượng tăng trưởng thấp là
một vấn đề khá nan giải nhưng rất
cần phải giải quyết trong thời gian tới
ở Việt Nam vì nó chính là một rào
cản lớn khi Việt Nam đang hướng tới
thực hiện mô hình phát triển vì con
người. Nếu không giải quyết bài toán
tăng trưởng nhanh và hiệu quả hơn,
sẽ không thể có các tiền đề, điều kiện
vật chất cũng như nguồn lưc tài
chính đủ mạnh để tạo ra những
bước đột phá trong phát triển văn
hóa và thực hiện tiến bộ xã hội cho
con người.

- Vấn đề bất cập trong giải quyết
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh
tế với phát triển văn hoá: (i) Trong
quá trình thực hiện mục tiêu tăng
trưởng nhanh, nhiều hệ giá trị văn
hóa phù hợp với bối cảnh mới như
hệ tư tưởng tư do hóa kinh tế và
cạnh tranh quốc tế phù hợp với nền
kinh tế thị trường chưa được cải
thiện tích cực, tư tưởng tham
nhũng, cửa quyền, tư duy lợi ích
nhóm, cục bộ vẫn còn khá phổ
biến; (ii) Các yếu tố sức mạnh mềm
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văn hóa chưa được khai thác, phát
huy tích cực để trở thành tài sản vật
chất và phi vật chất nhằm tạo ra
động lực vừa tăng trưởng nhanh,
hiệu quả, vừa bảo tồn và phát triển
được văn hóa, niềm tin của người
dân đối với cộng đồng chưa được
cải thiện, thậm chí có xu hướng
giảm đi; (iii) Hoàn thiện hệ thiết
chế văn hóa và hoạt động văn hóa
chưa tương xứng với thành quả
tăng trưởng kinh tế.

- Những vấn đề bất cập trong giải
quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế với thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội: (i) Tăng trưởng kinh tế
và tiến bộ xã hội đang có mối quan
hệ đồng thuận nhưng mức độ đồng
thuận không cao và hiệu ứng đồng
thuận có xu hướng giảm đáng kể
(hiện tại đang đạt cấp độ 2); (ii) Các
vùng có thu nhập thấp, tính đồng
thuận trong mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội
kém hơn, thậm chí còn có biểu hiện
ngược chiều; (iii) Tăng trưởng kinh
tế chưa có tác động đồng thuận đến
cải thiện các nhu cầu phi vật chất,
nên đã hạn chế đến hiệu ứng tổng
hợp phát triển con người; (iv)Tăng

trưởng kinh tế và công bằng xã hội
trong phân phân phối thu nhập tồn
tại mối quan hệ không đồng thuận
với mức độ ngày càng cao. Các vùng
tăng trưởng chậm, mối quan hệ
không đồng thuận giữa tăng trưởng
kinh tế với công bằng xã hội có biểu
hiện gay gắt hơn.

ứ hai, xác định các quan điểm
mới về gắn kết tăng trưởng kinh tế với
phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ
và công bằng xã hội, đó là:

Quan điểm 1: Tăng trưởng kinh tế
nhanh và bền vững - phát triển văn
hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng
xã hội được xem như vừa là mục
tiêu, vừa là động lực trong quá trình
phát triển nền kinh tế ở Việt Nam.

Quan điểm 2: Tăng trưởng kinh tế
nhanh và hiệu quả là điều kiện cần
(nhưng không đủ) để phát triển văn
hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng
xã hội.

Quan điểm 3: Bảo đảm công bằng
về cơ hội phát triển và phân phối hợp
lý thành quả tăng trưởng là điều kiện
đủ để gắn kết tăng trưởng với phát
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội.

Quan điểm 4: Lồng ghép mục tiêu
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tăng trưởng và phát triển văn hóa, xã
hội trong các chính sách phát triển
kinh tế là con đường ngắn nhất để
nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ văn
hóa, xã hội.

Quan điểm 5: Tạo điều kiện cho
các khu vực của nền kinh tế và mọi
thành viên trong xã hội đều có cơ hội
tốt nhất để tham gia vào tạo thu nhập
là phương thức tốt nhất giải quyết
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh
tế với phát triển văn hóa, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội.

ứ ba, đề tài đã xác định rõ ràng
định hướng mục tiêu giải quyết tốt
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế
với phát triển văn hóa, thực hiện tiến
bộ và công bằng xã hội phù hợp trong
giai đoạn đến 2030.

Liên quan đến định hướng giải
quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế với phát triển văn hóa, thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
trong thời gian tới (đến 2030), nhóm
nghiên cứu đề xuất: Việt Nam cần
hướng tới thực hiện con đường phát
triển toàn diện ở mức độ cao và
đồng bộ, làm cho quá trình tăng
trưởng nhanh và phát triển văn hóa,
xã hội tốt hơn là những mục tiêu

tương hợp và không mâu thuẫn
nhau, trên cơ sở cần tạo ra những
đột phá về tăng trưởng thu nhập và
đạt được những thành tựu đáng kể
trong phát triển văn hóa, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội.

ứ tư, đề xuất mô hình phát triển
giải quyết tốt nhất mối quan hệ giữa tăng
trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đề tài đề xuất mô hình phát triển
hài hoà chính là hợp lý nhất để giải
quyết tốt mối quan hệ giữa mục tiêu
tăng trưởng kinh tế nhanh với phát
triển văn hóa,  thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội giai đoạn đến
2030. Nội dung mô hình đề xuất
bao gồm: mục tiêu của mô hình,
phương thức (động lựa) thực hiện
và các điều kiện cần có để áp dụng
đươc mô tả bằng hình 1.

ứ năm, đề tài đề xuất mô hình
tăng trưởng bảo đảm nhanh và bền
vững.

Để thực hiện vai trò là điều kiện
cần của giải quyết tốt mối quan hệ
giữa tăng trưởng kinh tế với phát
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, đề tài đề xuất Mô
hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam



giai đoạn 2021-2030 là mô hình tăng
trưởng theo chiều sâu dựa trên
những động lực mới, nhằm đạt được
mục tiêu tăng trưởng nhanh với chất
lượng, hiệu quả cao và bảo đảm lan
toả tích cực những thành quả tăng
trưởng đến phát triển văn hóa, xã
hội và môi trường.

Nội dung của mô hình đề xuất,
bao gồm: mục tiêu, phương thức
thực hiện và động lực mới bảo đảm
sự thành công của mô hình được thể
hiện qua hình 2.

Đối với 4 động lực mới nêu ra trong
mô hình tăng trưởng mới, nhóm
nghiên cứu kiến nghị cần nghiên cứu
để có những giải pháp cụ thể, đó là (i)

Giải pháp để có được một khu vực tư
nhân đổi mới, năng động sáng tạo; (ii)
Giải pháp để có động lực tăng trưởng
là chuỗi giá trị cung ứng - sản xuất -
chế biến và tiêu thụ dựa trên trụ cột là
các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa
quy mô lớn; (iii) Giải pháp để có lực
lượng nhân lực chất lượng cao, luôn
duy trì động lực sáng tạo và chấp
nhận rủi ra; (iv) Giải pháp để có khoa
học công nghệ cao tận dụng lơị thế
của cách mạnh 4.0.

ứ sáu, đề tài đã đưa ra nội dung
hoàn thiện các chính sách nhằm tăng
cường sức mạnh mềm văn hóa và lồng
ghép hiệu quả mục tiêu phát triển văn
hóa với tăng trưởng kinh tế.
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Hình 1: Mô hình phát triển hài hòa theo yêu cầu gắn kết tăng trưởng kinh
tế với phát triển văn hoá; thực hiện tiên bộ và công bằng xã hội
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(1) Hoàn thiện các chính sách liên
quan đến phát huy sức mạnh mềm
văn hóa thông qua ngoại giao văn
hóa và truyền thông, bao gồm: (i)
Xác định các đối tác ngoại giao văn
hóa cần ưu tiên; (ii) Xác định các
lĩnh vực ngoại giao văn hóa thế
mạnh; (iii) Xác định các phương
thức thực hiện ngoại giao có hiệu
quả; (iv) Tăng cường sử dụng các
phương tiện và công nghệ thông
tin, truyền thông hiện đại, tăng
cường công tác tuyên truyền đối
ngoại và ngoại giao nhân dân; (v)

Tổ chức và quản lý công tác ngoại
giao văn hóa và truyền thông: Phát
huy vai trò của các cơ quan đại diện
Việt Nam ở nước ngoài để triển
khai các hoạt động ngoại giao văn
hóa, thành lập và quản lý hoạt động
của các trung tâm văn hóa, nhà văn
hóa của Việt Nam ở nước ngoài;
kiến nghị và thẩm định các hồ sơ đệ
trình UNESCO công nhận các loại
hình danh hiệu quốc tế, xây dựng
hệ thống dữ liệu số hóa về di sản
văn hóa Việt Nam, ứng dụng công
nghệ 4.0 trong quản lý khai thác di

Hình 2:  Mô hình tăng trưởng Kinh tế Việt Nam đề xuất, giai đoạn 2021 - 2030
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sản văn hóa và phát triển du lịch di
sản.

(2) Hoàn thiện các chính sách phát
triển công nghiệp và du lịch văn hóa:
(i) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện
các chính sách, văn bản pháp luật về
phát triển công nghiệp văn hóa trong
thời kỳ hội nhập quốc tế; (ii) Tăng
cường xây dựng “phần cứng” của
công nghiệp văn hóa, chính là cơ sở
vật chất để công nghiệp văn hóa phát
triển nhanh và bền vững; (iii) Xây
dựng và phát triển công nghiệp văn
hóa gắn với phát triển mạnh thị
trường tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ
văn hóa trong và ngoài nước, phải lấy
thị trường làm trung tâm tạo dựng
chủ thể cạnh tranh trong thị trường
văn hóa; (v) Tăng cường chính sách
đầu tư phát triển CNVH., các chính
sách ưu đãi, đẩy mạnh tuyên truyền,
xúc tiến đầu tư phát triển các ngành
công nghiệp văn hóa sẵn có lợi thế,
tiềm năng; (iv) Gắn với CNVH cải
cách thể chế văn hóa và nâng cao sức
hấp dẫn, sức cạnh tranh của văn hóa;
(vii) Chính sách phát triển du lịch
gắn với văn hóa, bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao ý
thức của người dân và ý nghĩa của

việc bảo tồn và phát triển tài nguyên
du lịch văn hóa, có chiến lược phát
triển du lịch văn hóa phù hợp.

ứ bảy, đề tài đề xuất hoàn thiện
các chính sách nhằm giải quyết tốt
nhất mối quan hệ giữa tăng trưởng
kinh tế với thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội. Các chính sách cần hoàn
thiện bao gồm:

(1) Hoàn thiện chính sách phát
triển và kết nối các vùng động lực với
vùng chậm phát triển nhằm thực
hiện mô hình phát triển bao trùm
theo góc độ không gian, bao gồm
những điểm mới, đó là: nhấn mạnh
đến các chính sách kết nối vùng
động lực với vùng chậm phát triển
tạo điều kiện trực tiếp tham gia vào
quá trình tạo ra tăng trưởng kinh tế
của các vùng chậm phát triển, bao
gồm: (i) Chính sách tạo sự kết nối
thuận lợi giữa vùng chậm phát triển
với các vùng động lực hay các trung
tâm kinh tế, đó là các chính sách liên
quan đến xóa bỏ chính sách đăng ký
nhân, hộ khẩu thường trú và thay
bằng chính sách quản lý theo căn
cước công dân, đầu tư cho hạ tầng
giao thông kết nối vùng động lực với
vùng chậm phát triển; (ii) Ưu tiên
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đào tạo nghề cho lực lượng lao động
phổ thông ở các vùng chậm phát
triển để mở rộng cơ hội tìm kiếm
việc làm ở các vùng động lực; (iii)
Chính sách du nhập nghề mới và
hình thành các chi nhánh, cơ sở sản
xuất trực thuộc các công ty lớn
thuộc vùng động lực ở các vùng
chậm phát triển, giải pháp này còn
làm giảm sức ép của sự di cư lao
động từ vùng chậm phát triển lên
các vùng động lực hay trung tâm
kinh tế, giảm tải áp lực cho khu vực
đô thị và các thành phố; (iv) Chính
sách phân phối lại thu nhập trực tiếp
và gián tiếp giữa vùng động lực với
vùng chậm phát triển.

(2) Hoàn thiện các chính sách phát
triển bao trùm từ góc độ doanh
nghiệp, theo đó:

- Đối với doanh nghiệp nhà nước:
cần xác định rõ lĩnh vực nào nhà
nước cần nắm giữ, lĩnh vực nào nhà
nước cần rút ra, thực hiện đẩy nhanh
cổ phần hóa các doanh nghiệp còn
lại, áp dụng cơ chế thị trường đối với
các doanh nghiệp nhà nước nắm
quyền chi phối.

- Chính sách đối với doanh nghiệp
FDI để tạo sân chơi tốt cho khu vực

này trong thời gian tới, và làm cho nó
có tác động tích cực đến nền kinh tế
và tới các loại hình doanh nghiệp
khác theo yêu cầu của phát triển bao
trùm, cần tập trung vào những giải
pháp chính sách quan trọng, trong
đó chính sách chống chuyển giá đối
với các doanh nghiệp FDI được đặt
ra hàng.

- Các chính sách đối với doanh
nghiệp tư nhân, bao gồm: đảm bảo
thể chế kinh doanh bình đẳng cho
các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện
nhanh quá trình “cởi trói” cho doanh
nghiệp tư nhân, tháo gỡ khó khăn
cho DNTN, DNNVV thông qua
chính sách tạo môi trường đầu tư và
cơ hội bỏ vốn, tăng cường hỗ trợ kỹ
thuật tháo gỡ khó khăn về năng lực
trình độ cũng như công nghệ kỹ
thuật, năng lực quản trị đối với các
DNTN, DNNVV, thực hiện liên kết
doanh nghiệp FDI với khu vực
DNTN, DNNVV, chính sách gắn kết
doanh nghiệp trong nước với các
doanh nghiệp FDI, và hướng tới mục
tiêu chuyển giao công nghệ, tăng
cường vai trò của doanh nghiệp
trong nước trong tăng trưởng kinh
tế, cụ thể: Phối hợp hoặc có thể yêu



cầu các doanh nghiệp FDI khi lập dự
án xin cấp phép đầu tư phải lập hồ sơ
chuỗi và công bố các cấu phần tiềm
năng cho doanh nghiệp sở tại và liên
kết với các doanh nghiệp nội địa này
trong sản xuất.

(3) Hoàn thiện chính sách phân
phối và phân phối lại thu nhập và tài
sản sản xuất nhằm bảo đảm gắn kết
tăng trưởng kinh tế với thực hiện công
bằng xã hội. Điểm mới của giải pháp
này thể hiện ở:

- Hoàn thiện chính sách phân phối
hợp lý thu nhập cho tiêu dùng - đầu
tư. Nhóm nghiên cứu đề xuất công
thức định hướng cân đối tích luỹ -
tiêu dùng là 1/3 - 2/3. eo đó: chúng
ta cần dành 70% thu nhập tạo ra
hàng năm để tiêu dùng và 30% cho
tích luỹ đầu tư (các nước phát triển
có thể để lại tỷ lệ chi cho tiêu dùng
cao hơn); (ii) Trong phần dành cho
tiêu dùng, cần phân chia rõ làm 2
khoản với tỷ lệ cân đối phù hợp đó
là: phần chi tiêu của nhà nước và chi
cho tiêu dùng dân cư. Phần chi tiêu
của nhà nước cần có xu hướng giảm
đi nhất là phần chi cho tiêu dùng của
chính phủ và gia tăng tỷ trọng chi
cho tiêu dùng dân cư, nhất là các

khoản chi cho phát triển sự nghiệp
văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và
các sự nghiệp phúc lợi xã hội.

- Chính sách phân phối lại tài sản
(đất đai và tài chính), chủ yếu tập
trung vào: Điều chỉnh, phân phối lại
đất đai, tài chính theo những chính
sách khôn khéo nhằm bảo đảm sự
đồng đều trong sở hữu tài sản của
các hộ gia đình, xoá bỏ gốc rễ của
khả năng sinh ra bất bình đẳng khi
áp dụng phân phối theo tài sản. Nhà
nước cần thực hiện cải cách, điều
chỉnh ruộng đất,  cho thuê đất với
giá rẻ hơn và có thời hạn đối với
những nhà sản xuất quy mô nhỏ
hoặc mới khởi nghiệp đăng ký kinh
doanh. Cải cách tài chính, ưu tiên
cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc
không lãi suất đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Riêng đối với
tầng lớp yếu thế, nhà nước phải có
cơ chế để những người nghèo, nhất
là nông dân nghèo được tiếp cận các
yếu tố “đầu vào” của sản xuất (tín
dụng, phân bón, hạt giống, giáo dục
đào tạo...) và phương tiện tiếp thị.

- Hoàn thiện các chính sách phân
phối lại thu nhập bảo đảm công bằng
xã hội trong bối cảnh tăng trưởng
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kinh tế nhanh: (i) Chính sách thuế
suất đối với thuế giá trị gia tăng:
Giảm nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT và
nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT 5%, nâng
mức thuế suất thuế GTGT 10% lên
mức 11%, 12% theo lộ trình, thực
hiện mức thuế suất lũy tiến GTGT
cao hơn đối với các hàng hóa cao cấp,
xa xỉ, hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc
biệt; (ii) Đa dạng hóa và gia tăng thuế
suất đối với các thuế trực thu liên
quan đến thu nhập cao và thu nhập
do cơ hội phát triển thuận lợi hơn:
tăng cường các loại (sắc) thuế trực
thu đối với cá nhân dưa trên sự phân
biệt cơ hội phát triển khác nhau của
các thành viên trong xã hội, bên cạnh
thuế thu nhập cá nhân, cần mở rộng
và áp dụng các sắc thuế mới như:
thuế tài sản, thuế của hồi môn, thuế
độc thân, v.v…, cần gia tăng tính chất
luỹ tiến của thuế thu nhập cá nhân
dựa trên việc xác định mức thu nhập
cao và rất cao, trong đó mức luỹ tiến
cao hơn cần được áp dụng đối với
các mức thu nhập rất cao, thực hiện
các mức thuế suất cao hơn đối với
các vùng có cơ hội phát triển cao

hơn, xóa bỏ các “lỗ hổng thuế” và ưu
đãi miễn thuế TNDN để đảm bảo sự
công bằng; (iii) Tăng cường chính
sách phân phối lại gián tiếp thông
qua các chính sách xã hội khi tiếp
cận dịch vụ công của người nghèo.

ứ tám, Các giải pháp liên quan
đến đổi mới thể chế kinh tế và chủ
động hội nhập nhằm tận dụng lợi thế
hội nhập để giải quyết tốt mối quan
hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội.

Một là, liên quan đến đổi mới thể
chế, đề tài đề xuất  Đẩy mạnh xây
dựng Chính phủ liêm chính nhằm
mục tiêu hoàn thiện tư duy, năng
lực và phong cách quản lý lãnh đạo
phù hợp với yêu cầu mới của nền
kinh tế thị trường mở của hiện đại.
Cụ thể: (i) Tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong hoạt động công vụ đối
với cán bộ, công chức từ trung ương
tới cấp cơ sở kết hợp với tăng cường
sự giám sát của báo chí, người dân
và xã hội đối với cán bộ, công chức
để kịp thời phản ánh với cấp có
thẩm quyền; (ii) xây dựng và thực
hiện cơ chế kiểm soát xung đột lợi
ích đối với các cán bộ, công chức từ
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trung ương tới cấp cơ sở, nhận diện
và công khai các tình huống xung
đột lợi ích để loại bỏ hoặc giám sát
chặt chẽ từ phía cơ quan, tổ chức, xã
hội sẽ giúp xây dựng được một
chính quyền liêm chính, hạn chế tối
đa nguy cơ phát sinh tham nhũng,
tiêu cực; (iii) Tiếp tục phát huy dân
chủ trong xã hội nhằm đưa người
dân, doanh nghiệp gần gũi hơn với
chính quyền

Hai là, chủ động hội nhập quốc tế
và sử dụng thành quả của tiến bộ
khoa học công nghệ trên thế giới, đề
tài đề nghị:

- Cần có các chính sách thể hiện
sự chủ động hội nhập quốc tế và tiến
bộ khoa học công nghệ trong gắn
kết tăng trưởng với phát triển văn
hóa: (i) Chính sách đầu tư phát triển
công nghệ cách mạng công nghiệp
4.0 theo hướng tăng cường học hỏi
tiếp thu công nghệ và kêu gọi đầu tư
nước ngoài vào khoa học công nghệ,
mua bán chuyển giao công nghệ; (ii)
Có những chính sách đặc thù để thu
hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực
phát triển văn hóa, du lịch; (iii) Cần
tăng cường mở rộng giao lưu, hợp
tác quốc tế như tổ chức các sự kiện

văn hóa nghệ thuật quốc tế tại Việt
Nam trở thành các sự kiện thường
niên, có uy tín khu vực và thế giới,
thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ
và các tổ chức văn hóa nghệ thuật có
uy tín, được đông đảo công chúng
quan tâm; (iv) Tăng cường hợp tác
quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh
phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao.

- Cần có các chính sách thể hiện
sự chủ động hội nhập quốc tế và tiến
bộ khoa học công nghệ trong gắn kết
tăng trưởng với thực hiện tiến bộ và
công bằng xã hội, bao gồm: (i) Đẩy
mạnh hoàn thiện thể chế và hệ thống
pháp luật phù hợp với điều kiện của
Việt Nam, bối cảnh quốc tế và các
cam kết quốc tế; (ii) Cần tiếp tục phổ
biến thông tin về hội nhập quốc tế,
diễn biến tình hình kinh tế thế giới
và khu vực đến các nhà quản lý,
doanh nghiệp và người dân; (iii)
Tăng cường đào tạo nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực gắn với nhu
cầu xã hội và yêu cầu hội nhập quốc
tế; (iv) Cần tăng cường sự phối hợp
có hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa
phương trong thực thi các cam kết
quốc tế n
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