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Xuân Mậu Tuất năm 2018, Đảng
ta tròn 88 tuổi. 88 năm qua
Đảng Cộng sản Việt Nam,

Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã làm
nên những thắng lợi vĩ đại.

Xuân Canh Ngọ năm 1930, Đảng
Cộng sản Việt Nam ra đời là bước
ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng
nước ta, chấm dứt thời kỳ khủng
hoảng về đường lối cứu nước.

15 năm tuổi, mùa Thu năm 1945,
với 5 nghìn đảng viên, Đảng Cộng sản
Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm
nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám

vĩ đại, giành chính quyền về tay nhân
dân. Nước Việt Nam Dân Chủ cộng
hòa ra đời - một nhà nước công - nông
đầu tiên ở Đông Nam Á.

24 năm tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân
dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Sau chiến thắng thực dân Pháp, Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo miền Bắc
tiến lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục tiến
hành cách mạng giải phóng dân tộc ở
miền Nam.

45 tuổi, Đảng lãnh đạo nhân dân ta
làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975,
miền Nam hoàn toàn được giải phóng,

MÃI MÃI NIỀM TIN THEO ĐẢNG
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thống nhất đất nước, cả nước đi lên
chủ nghĩa xã hội.

Xuân Bính Thân, năm 2016, Đại hội
XII của Đảng tiến hành tổng kết 30
năm đổi mới. Đại hội khẳng định: Đây
là một chặng đường lịch sử quan trọng
trong sự nghiệp phát triển của nước ta,
đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt
của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách
mạng, là quá trình cải biến sâu sắc,
toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn
của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân
vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh,
công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhìn
tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước
ta đã đạt được những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa.

Xuân Mậu Tuất 2018, chúng ta đón
Xuân vui hơn. Bởi, năm 2017, mặc dù
phải đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, đất nước ta vẫn tiếp tục phát
triển nhanh và khá toàn diện trên hầu
hết các lĩnh vực.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta
đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức
toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng

trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch
đề ra, là mức cao so với các nước trong
khu vực và trên thế giới. Tổng kim
ngạch xuất - nhập khẩu đạt 485 tỷ đô la
Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù
chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão
lũ, nông nghiệp vẫn tăng 2,9%, gấp 4 lần
so với năm 2016; kim ngạch xuất khẩu
nông sản đạt 36 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ
trước đến nay.

Năng lực đổi mới sáng tạo khoa học
- công nghệ nâng lên. An sinh xã hội
và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm
lo, bảo đảm; thực hiện tốt hơn chế độ,
chính sách đối với người có công,
người nghèo, nhất là những khi xảy ra
thiên tai, bão lũ. Công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm tiếp tục được
đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích
cực, góp phần củng cố an ninh chính
trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2017, cuộc đấu tranh phòng,
chống tham nhũng, lãng phí, quan
liêu, tiêu cực được đẩy mạnh hơn bao
giờ hết và bước đầu đạt nhiều kết quả
cụ thể, tích cực, được cán bộ, đảng
viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm
trọng, phức tạp đã được làm rất kiên
quyết, nghiêm minh, theo đúng quy



định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo
cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức
và cán bộ đã nghỉ hưu.

Năm 2017 cũng là một trong những
năm thành công nhất trong công tác đối
ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào
chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập
quốc tế, tiếp tục nâng cao vị thế và uy
tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Quan hệ với các nước, nhất là với các
đối tác quan trọng ngày càng toàn diện
và hiệu quả hơn. Đặc biệt, chúng ta đã
tổ chức rất thành công tuần lễ cấp cao
APEC 2017 ở Đà Nẵng. Hà Nội cũng
lần đầu tiên đón hai cường quốc hàng
đầu thế giới Trung Quốc và Mỹ tới
thăm cấp nhà nước trong hai ngày liên
tiếp. Các hợp tác song phương với Mỹ
trị giá 12 tỷ đô la Mỹ và một loạt thỏa
thuận, ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực với
Trung Quốc đã được ký kết. Với vai trò
chủ nhà, chúng ta đã thực sự tạo nên
dấu ấn Việt Nam trong tiến trình hợp
tác của APEC nói riêng và liên kết kinh
tế và chính trị tại khu vực châu Á - Thái
Bình Dương nói chung.

Tất cả những điều trên đã tạo nên
không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của

sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc đang được nhân lên và lan
rộng khắp cả nước.

Xuân Mậu Tuất này, mừng Đảng ta
tròn 88 tuổi, mừng chế độ và Nhà nước
ta 73 năm xây dựng, phát triển và
trưởng thành, chúng ta tự hào về dân
tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông
minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta -
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch
Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn
luyện - một lòng, một dạ chiến đấu, hy
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì
hạnh phúc của nhân dân. Sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng
đầu quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam. Mừng Đảng, mừng
Xuân, mừng đất nước đổi mới, ý Đảng,
lòng dân ngày càng thêm hòa quyện.
Năm 2018 - năm bản lề của Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-
2020 sẽ khởi đầu mọi điều tốt đẹp như
mùa xuân khởi đầu của năm. Mãi mãi
niềm tin theo Đảng, chúng ta có cơ sở
để tin tưởng vững chắc năm 2018 năm
Mậu Tuất - hoa của đất trời và hoa của
lòng người sẽ nở rộ với hương thơm
ngào ngạt và sắc màu lung linh sẽ lan
tỏa khắp mọi miền đất nước và bạn bè
gần xa trên thế giới n
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Hôm nay, tôi rất vui mừng
đến dự Kỳ họp thứ tư Hội
đồng Lý luận Trung ương

nhiệm kỳ 2016 - 2021, một kỳ họp bàn
chuyên sâu về chủ đề “Công tác lý luận:
Thực trạng, vấn đề và giải pháp” và
Tổng kết công tác năm 2017, xác định
phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
của Hội đồng. Tôi nhiệt liệt chào mừng
các đồng chí thành viên Hội đồng, các
đồng chí đại biểu đã đến dự Kỳ họp
quan trọng này.

Chúng ta vừa được nghe các báo cáo
của Hội đồng và một số tham luận có
nhiều nội dung phong phú, sâu sắc.

Sau đây tôi xin lưu ý, nhấn mạnh, gợi
mở thêm một vài vấn đề để các đồng
chí cùng thảo luận.

Đại hội XII của Đảng đã khẳng
định, ba mươi năm đổi mới là một giai
đoạn lịch sử quan trọng trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
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, là quá trình cải biến
sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp
cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân vì mục tiêu “dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn

NâNG caO cHấT lượNG TổNG kếT
THực TIễN, NGHIêN cứu lý luậN, 

phục vụ tốt hơn nữa công tác lãnh
đạo, chỉ đạo 

của Ban chấp hành trung ương, Bộ
chính trị, Ban Bí thư

(Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Kỳ họp
thứ tư Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đầu đề
là của Tòa soạn)



minh”. Đất nước ta đã đạt được những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử,
khẳng định đường lối đổi mới của
Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước
ta là phù hợp với thực tiễn của Việt
Nam và xu thế phát triển của thế giới.
Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới
vừa qua có sự đóng góp xứng đáng của
đội ngũ cán bộ lý luận.

Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới
nói chung và công tác lý luận thời kỳ
đổi mới nói riêng cũng còn những hạn
chế, yếu kém cần phải tập trung giải
quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất

nước phát triển nhanh và bền vững
hơn. Đại hội XII đã nêu rõ, chất lượng
và hiệu quả của công tác lý luận chưa
cao. Công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa
làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong
quá trình đổi mới để định hướng trong
thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho
việc xây dựng và hoàn thiện đường lối
của Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước. Lý luận về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
còn một số vấn đề cần phải qua tổng
kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tiếp
tục làm rõ.
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Kỳ họp thứ tư Hội đồng Lý luận Trung ương, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ảnh: TTXVN)
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Thực tiễn công cuộc đổi mới đang
đặt ra và đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý
luận, về công tác lý luận. Chúng ta đều
biết, lý luận có vai trò cực kỳ quan trọng
trong đời sống xã hội.
V.I.Lênin đã chỉ rõ:
Không có lý luận cách
mạng thì không thể có
phong trào cách mạng;
chỉ đảng nào có được lý
luận tiên phong hướng
dẫn thì mới làm tròn vai
trò của người chiến sĩ
tiên phong. Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng nhiều
lần khẳng định: Không
có lý luận thì như người
nhắm mắt mà đi. Tuy
nhiên, lý luận không
phải là một cái gì khô
khan, cứng nhắc; trái lại,
nó đầy tính sáng tạo,
sinh động, luôn luôn được thực tiễn
phong phú, muôn màu, muôn vẻ bổ
sung để không ngừng phát triển, hoàn
thiện. Thấm nhuần sâu sắc những di
huấn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội XII của
Đảng một lần nữa khẳng định: tiếp tục

đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng
tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên

cứu lý luận, dự báo chính
xác và kịp thời có chủ
trương, chính sách xử lý
hiệu quả những vấn đề
mới nảy sinh trong thực
tiễn, giải quyết tốt các mối
quan hệ lớn phản ánh quy
luật đổi mới và phát triển
ở nước ta.

Đại hội XII của Đảng
nêu rõ, thời kỳ mới đòi
hỏi phải phát triển đất
nước toàn diện, đồng bộ
hơn về chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh, đối
ngoại, trong đó phát triển
kinh tế - xã hội là trung

tâm, xây dựng Đảng là then chốt; xây
dựng văn hóa, con người là nền tảng
tinh thần; tăng cường quốc phòng, an
ninh là trọng yếu, thường xuyên. Từ
sau Đại hội, bám sát tư tưởng chỉ đạo,
những định hướng lớn, những nhiệm
vụ trọng tâm được xác định trong Văn

Không có lý luận thì
như người nhắm mắt
mà đi. Tuy nhiên, lý
luận không phải là một
cái gì khô khan, cứng
nhắc; trái lại, nó đầy
tính sáng tạo, sinh
động, luôn luôn được
thực tiễn phong phú,
muôn màu, muôn vẻ bổ
sung để không ngừng
phát triển, hoàn thiện.

hỒ ChÍ MINh



kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.
Trung ương đã ban hành một số nghị
quyết quan trọng về xây dựng, chỉnh
đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức;
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả; về phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
nâng cao năng suất lao động, chất
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của
nền kinh tế trong bối cảnh đất nước
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng;
về chăm lo an sinh xã hội, xây dựng
con người, chú trọng nâng cao thể
chất, sức khoẻ con người và chất lượng
dân số. Đây là những vấn đề vừa cơ
bản, vừa cấp thiết, đáp ứng đúng đòi
hỏi của thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới. Các nghị
quyết Trung ương đã cụ thể hóa, bổ
sung, làm sáng rõ hơn tư tưởng chỉ đạo
của Đại hội XII, có giá trị định hướng
nhận thức, hành động của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta.

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ
lý luận, trong đó, Hội đồng Lý luận
Trung ương là một đầu mối quan

trọng, đã khẩn trương, tích cực triển
khai nhiều hoạt động phục vụ công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thông qua việc triển khai nghiên cứu
các chuyên đề phục vụ chương trình
nghiên cứu của Bộ Chính trị; các đề tài
thuộc Chương trình nghiên cứu lý
luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020;
các báo cáo tư vấn, báo cáo khảo sát,
tổng kết thực tiễn, trao đổi lý luận với
một số đảng cộng sản, đảng cầm
quyền; các hoạt động đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch...,
đội ngũ cán bộ lý luận đã cung cấp
nhiều luận cứ khoa học giúp Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư hoạch định, tiếp tục hoàn thiện các
chủ trương, chính sách lớn. Nhiều đề
xuất của các cơ quan tham mưu, tư vấn
lý luận chính trị đã được tiếp nhận đưa
vào các nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, cũng cần nghiêm túc
nhận thức sâu sắc và quyết tâm khắc
phục những hạn chế, bất cập đã được
nêu trong Báo cáo tổng kết của Hội
đồng, nhất là sự chậm trễ về tiến độ,
những hạn chế về chất lượng của một
số báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu chuyên đề, đặc biệt là chưa giải
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đáp được kịp thời những vấn đề mới
nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.
Không thể để kéo dài
tình trạng còn lạc hậu
của lý luận so với sự vận
động và đòi hỏi của thực
tiễn. Lý luận phải vươn
lên dẫn đường và đồng
hành với thực tiễn.

Tình hình thế giới,
khu vực đang và sẽ diễn
biến nhanh chóng, phức
tạp, khó lường. Những
bất ổn trên thế giới có
chiều hướng gia tăng. Sự di chuyển
quyền lực từ Tây sang Đông, sự điều

chỉnh chiến lược của các nước lớn,
cùng với chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa

bảo hộ đang là những
biến động lớn trên thế
giới hiện nay. Sự phát
triển nhanh chóng của
cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư (cách
mạng công nghiệp 4.0)
đang làm thay đổi căn
bản nền sản xuất của
thế giới, từng bước vẽ
lại bản đồ kinh tế trên
thế giới, với sự suy

giảm quyền lực của các quốc gia chủ
yếu dựa vào khai thác tài nguyên và
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Sự phát triển nhanh
chóng của cuộc cách
mạng công nghiệp lần
thứ tư (cách mạng công
nghiệp 4.0) đang làm
thay đổi căn bản nền
sản xuất của thế giới,
từng bước vẽ lại bản đồ
kinh tế trên thế giới.
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sự gia tăng sức mạnh của các quốc gia
dựa chủ yếu vào công nghệ và đổi
mới sáng tạo. Cuộc cách mạng đó
đang và sẽ làm thay đổi căn bản cách
nghĩ, cách làm và phương thức sinh
hoạt của con người.

Chúng ta phải chủ động dự báo, chủ
động chuẩn bị về mọi mặt để đưa đất
nước tiến lên nhanh hơn, mạnh hơn
trước sự vận động mau lẹ của thời
cuộc. Nhiều vấn đề rất mới về lý luận,
thực tiễn đang đặt ra, đòi hỏi chúng ta
phải nhận thức đúng và giải quyết tốt.
Bối cảnh đó đặt lên vai giới lý luận
nước nhà trọng trách rất lớn. Phải có
tầm nhìn vượt trước; dự báo chuẩn xác
xu thế phát triển; xây dựng hệ thống
luận cứ vững chắc cho chiến lược phát
triển quốc gia với lộ trình khoa học,
bước đi hợp lý.

Về định hướng những vấn đề lý luận
cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ
trong thời gian tới, Báo cáo tổng kết
một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua
30 năm đổi mới của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI, Văn kiện Đại hội
XII của Đảng, Nghị quyết 37 của Bộ
Chính trị khóa XI đã xác định. Tôi
nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các
đồng chí nghiên cứu, vận dụng trong

việc xây dựng chương trình làm việc,
kế hoạch công tác năm 2018 và những
năm tiếp theo. Phải chăng, cùng với
việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên
cứu cơ bản, từng bước bổ sung, hoàn
thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta trong giai đoạn mới, cần
lưu ý tập trung thực hiện một số công
việc trước mắt sau đây:

Trước hết, cần tập trung nâng cao
chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận, phục vụ tốt hơn nữa công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Trong các nghị quyết Hội nghị
Trung ương lần thứ 4, thứ 5, thứ 6,
Trung ương đã chỉ rõ những quan
điểm, định hướng, giải pháp lớn cần
được tổ chức thực hiện có kết quả.
Đồng thời, cũng nêu ra một số vấn đề
còn có những ý kiến khác nhau cần
được tổ chức nghiên cứu, thí điểm,
tổng kết để kết luận rõ. Ví dụ: vấn đề
nhận thức và giải quyết đúng quan hệ
giữa nhà nước - thị trường - xã hội;
vấn đề chế độ sở hữu tài sản; vấn đề
tích tụ, tập trung đất đai phục vụ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
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nông nghiệp, xây dựng nông thôn
mới; vấn đề huy động, phân bố, sử
dụng hiệu quả nguồn lực nhằm phát
triển đất nước nhanh, bền vững; vấn
đề mô hình tổng thể của hệ thống
chính trị nước ta phù hợp với phát
triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ
nghĩa, xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, hội nhập
quốc tế; vấn đề kiểm
soát quyền lực... Hội
đồng Lý luận Trung
ương cần làm đầu mối
tập hợp trí tuệ đội ngũ
cán bộ lý luận, tích cực
tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận, góp
phần làm rõ những vấn
đề này.

Trong năm 2018, Ban Chấp hành
Trung ương sẽ tổng kết việc thực hiện
Chiến lược công tác cán bộ thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
Chiến lược Biển, để tiếp tục hoàn hiện
các chủ trương, chính sách lớn. Đây là
vấn đề rất hệ trọng, đòi hỏi sự chuẩn
bị kỹ lưỡng, thật sự khoa học. Hoạt
động lý luận phải tham gia tích cực

vào quá trình chuẩn bị này, tư vấn giúp
Trung ương có những căn cứ lý luận,
thực tiễn vững chắc để có những quyết
sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu mới,
rất cao của thực tiễn xây dựng, bảo vệ
Tổ quốc.

Cần khởi động chuẩn bị
cho việc xây dựng dự thảo
Văn kiện Đại hội lần thứ
XIII của Đảng.

Theo Chương trình
làm việc toàn khóa, Hội
nghị Trung ương 8
(tháng 10-2018) sẽ thành
lập các tiểu ban chuẩn bị
Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị Trung ương 9
(tháng 5/2019) sẽ thảo
luận Đề cương các văn
kiện trình Đại hội XIII
của Đảng. Đại hội XIII

có tầm quan trọng đặc biệt. Đại hội
không chỉ kiểm điểm, đánh giá 5 năm
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII mà
còn phải Tổng kết 10 năm thực hiện
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(bổ sung, phát triển năm 2011) và
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
năm 2011 - 2020. Đại hội không chỉ

Chúng ta phải chủ
động dự báo, chủ động
chuẩn bị về mọi mặt để
đưa đất nước tiến lên
nhanh hơn, mạnh hơn
trước sự vận động mau
lẹ của thời cuộc. Nhiều
vấn đề rất mới về lý
luận, thực tiễn đang
đặt ra đòi hỏi chúng ta
phải nhận thức đúng
và giải quyết tốt. 
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xác định phương hướng, nhiệm vụ
phát triển đất nước trong chặng đường
5 năm 2021 - 2025 mà còn định hướng
phát triển toàn diện, bền vững đất
nước đến năm 2030 - năm Đảng ta
tròn 100 tuổi, và xa hơn, phải đưa ra
tầm nhìn đến năm 2045 - năm chúng
ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(1945 - 2045).

Việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện
Đại hội XIII đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn
của toàn Đảng, trong đó có vai trò rất
quan trọng của giới lý luận. Các văn
kiện Đại hội yêu cầu phải có tính tổng
kết, tính dự báo, tính định hướng rất
cao, với tầm bao quát rất rộng. Cần
nghiên cứu, tổng kết toàn diện các
vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã
hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,
xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt
là xây dựng Đảng. Bao trùm, xuyên
suốt các nội dung, lĩnh vực cần
nghiên cứu, tổng kết chính là xác định
cho được con đường, lộ trình thực
hiện thành công mục tiêu phát triển
đất nước giàu mạnh về mọi mặt và trở
thành nước công nghiệp hiện đại theo
định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa
thế kỷ thứ XXI.

Từ Đại hội XI đến nay, Đảng ta đã
có nhiều quyết sách đúng đắn để phát
triển đất nước nhanh, bền vững, nổi
bật là chủ trương đổi mới mô hình
tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
phát triển kinh tế tri thức, kinh tế
xanh...; xác định đột phá chiến lược về
thể chế kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn
nhân lực nhất là nhân lực chất lượng
cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng bộ, theo hướng hiện đại... Thực
tiễn chứng minh tính đúng đắn và hiệu
quả tích cực của những quyết sách đó.
Những năm tới, chúng ta tiếp tục thực
hiện mạnh mẽ hơn những định hướng
chiến lược này trong bối cảnh cách
mạng công nghiệp lần thứ tư đang
diễn ra với nhịp độ rất nhanh, với
những nội dung, phương thức, hình
thức vô cùng mới mẻ. Thế giới đang
nói nhiều và khẩn trương triển khai
xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông minh,
đặc biệt là kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo,
internet kết nối vạn vật, đô thị thông
minh, nền quản trị và những nhà quản
trị cùng cư dân thông minh... Chúng
ta cần chủ động chớp thời cơ để đưa
đất nước phát triển nhanh hơn, khắc
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phục bằng được nguy cơ bị tụt hậu.
Những người làm công tác nghiên cứu
lý luận cần nhạy bén, năng động tiếp
cận, tiếp thu sáng tạo những vấn đề lý
luận mới, phân tích, chắt lọc, lựa chọn
những giá trị tinh hoa
có thể vận dụng phù
hợp với điều kiện nước
ta; đề xuất các luận cứ
khoa học để hoàn thiện
các chủ trương, quyết
sách của Đảng trước
những yêu cầu mới.
Chần chừ, chậm trễ sẽ
bỏ lỡ thời cơ, sẽ ngày
càng tụt hậu; song nóng
vội, sao chép giản đơn
kinh nghiệm nước
ngoài, triển khai ồ ạt
theo kiểu phong trào
mà không tính đến đầy
đủ điều kiện, hoàn cảnh
cụ thể của đất nước
cũng sẽ dẫn đến thất bại.

Tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
hiện đại, hội nhập với thế giới ngày
càng hoàn thiện, nguồn nhân lực chất
lượng cao, hệ thống kết cấu hạ tầng
đồng bộ, kết nối, hiện đại; xây dựng hệ

thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa liêm chính, phát triển; xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh, trí tuệ;

xây dựng xã hội dân chủ,
công bằng, văn minh; xây
dựng dân tộc thông thái,
con người Việt Nam phát
triển toàn diện; xây dựng
và phát huy giá trị nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; xây dựng
nền quốc phòng, an
ninh, ngoại giao hiện đại,
nhân văn; huy động, nuôi
dưỡng, bảo vệ, phân bổ
hợp lý, sử dụng tối ưu
mọi nguồn lực; tạo động
lực phát triển đất nước
nhanh, bền vững, bảo vệ
vững chắc Tổ quốc xã hội
chủ nghĩa... là những

định hướng cốt lõi ở tầm chiến lược
đối với công tác nghiên cứu lý luận của
chúng ta, phù hợp với yêu cầu của đất
nước và xu thế phát triển của thế giới.
Chưa bao giờ thực tiễn phong phú,
mới mẻ của thế giới và đất nước lại mở
ra chân trời sáng tạo rộng lớn và đầy

Những người làm công
tác nghiên cứu lý luận
cần nhạy bén, năng
động tiếp cận, tiếp thu
sáng tạo những vấn đề
lý luận mới, phân tích,
chắt lọc, lựa chọn
những giá trị tinh hoa
có thể vận dụng phù
hợp với điều kiện nước
ta; đề xuất các luận cứ
khoa học để hoàn thiện
các chủ trương, quyết
sách của Đảng trước
những yêu cầu mới.



sức hấp dẫn đối với đội ngũ những
người làm công tác lý luận như bây giờ.
Đảng, Nhà nước và nhân dân đòi hỏi
và kỳ vọng vào những thành tựu, đóng
góp mới của giới lý luận nước nhà.

Gần 2 năm qua, nhất là năm 2017,
Hội đồng Lý luận Trung ương đã có
một số đổi mới về nội dung và
phương thức hoạt động: Lấy hoạt
động của các tiểu ban làm trọng tâm
trong triển khai công việc của Hội
đồng; coi trọng tổng kết thực tiễn;
phối hợp chặt chẽ với một số cơ quan,
địa phương, phát huy vai trò là đầu
mối tập hợp và phát huy trí tuệ của
đội ngũ trí thức trong nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực tiễn; đổi mới, nâng
cao chất lượng xây dựng các báo cáo,
các chuyên đề khoa học. Tập thể Hội
đồng và cơ quan Hội đồng đoàn kết,
thống nhất, rà soát, bố trí công việc
hợp lý, đúng người, đúng việc theo đề
án vị trí việc làm.. Những đổi mới đó
đã góp phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của Hội đồng.

Tôi hoan nghênh những kết quả đó
của các đồng chí. Tôi cũng rất vui
mừng được biết trong thời gian qua,
nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung
ương, nhiều cấp ủy địa phương đã

quan tâm nhiều hơn đến công tác tổng
kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; đã
phối hợp và giúp đỡ Hội đồng Lý luận
Trung ương triển khai công việc thuận
lợi, hiệu quả. Mong rằng quan hệ tốt
đẹp đó tiếp tục được tăng cường,
thường xuyên, gắn bó chặt chẽ hơn.

Để hoàn thành tốt những nhiệm
vụ nặng nề của năm 2018 và những
năm còn lại của Hội đồng Lý luận
Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021,
các đồng chí cần tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ hơn nữa nội dung và
phương thức hoạt động, theo đúng
chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng
mà Bộ Chính trị đã giao cho.

Hội đồng cần tiếp tục phối hợp chặt
chẽ, thường xuyên với các bộ, ban
ngành liên quan và một số địa
phương đẩy mạnh tổng kết thực tiễn.
Chú trọng khảo sát, tổng kết thực tiễn
là rất đúng hướng. Vấn đề mấu chốt
là cần bảo đảm tính thiết thực, chất
lượng, hiệu quả. Khảo sát thực tiễn
không chỉ dừng lại ở sao chụp, mô tả
bề mặt của thực tiễn, mà phải khám
phá tầng sâu của thực tiễn, phát hiện
các mâu thuẫn, các xu hướng và nhân
tố phát triển mới. Đó là tổng kết thực
tiễn ở tầm lý luận, đòi hỏi phải rất
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chuyên tâm và công phu. Đẩy mạnh
việc nghiên cứu các đề tài trong
Chương trình nghiên cứu khoa học lý
luận chính trị cấp nhà nước giai đoạn
2016 - 2020; các chuyên đề nghiên
cứu lý luận chính trị của Bộ Chính trị,
Ban Bí thư khóa XII. Cố gắng đề xuất
những điểm mới, nhất là giải pháp có
tính đột phá trong từng đề tài, từng
chuyên đề để Bộ Chính trị, Ban Bí thư
nghiên cứu, thảo luận, tiếp thu.

Tham gia tích cực, chủ động và có
hiệu quả hơn nữa vào việc đấu tranh
phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ
những luận điệu phản động, thù địch,
bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Mở rộng và nâng cao chất lượng,
hiệu quả hợp tác lý luận với các đảng
cộng sản cầm quyền và một số đảng
khác trên thế giới, tích cực trao đổi, đối
thoại với các học giả nước ngoài nhằm
cập nhật, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa
lý luận thế giới có giá trị tham khảo
cho Việt Nam; đồng thời giới thiệu,
quảng bá đường lối, chủ trương của
Đảng, Nhà nước và những thành tựu
lý luận Việt Nam.

Hội đồng, Cơ quan Hội đồng tiếp
tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xác
định thật khoa học vị trí việc làm; chú

trọng công tác kết nối, cập nhật thông
tin lý luận trong nước, quốc tế; đoàn
kết, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, phấn
đấu hoàn thành tốt nhất chức năng,
nhiệm vụ. Phát huy tốt hơn nữa vai
trò của các tiểu ban và các thành viên
Hội đồng. Các tiểu ban của Hội đồng
cần nêu cao tính chủ động, tính kế
hoạch, tính dân chủ. Tăng cường các
sinh hoạt chuyên môn, trao đổi, thảo
luận sâu, tranh luận thẳng thắn các
vấn đề chưa đủ rõ để đi đến nhận thức
thống nhất. Các thành viên Hội đồng
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm,
dành nhiều thời gian, công sức, trí
tuệ, tâm huyết với công việc. Tham
gia Hội đồng là để thực hiện những
công việc rất quan trọng, hệ trọng,
liên quan đến quá trình hoạch định
đường lối, chủ trương của Đảng.
Không thấy hết vinh dự và trách
nhiệm; không đầu tư tâm sức, trí tuệ,
không trăn trở, tâm huyết, tìm tòi,
sáng tạo thì không thể hoàn thành
được nhiệm vụ.

Sắp bước sang năm 2018 và chuẩn bị
đón Xuân Mậu Tuất, với tình cảm gắn
bó thân thiết, tôi xin chúc các đồng chí
sức khoẻ, hạnh phúc. Năm mới quyết
tâm mới, nỗ lực mới, thành công mới n
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1. Thực trạng công tác lý luận
Những thành tựu cơ bản, quan

trọng về công tác lý luận của Đảng ta
trong quá trình thực hiện đường lối
đổi mới

Trong hơn 30 năm đổi mới, công tác
lý luận của Đảng ta đã có những bước
phát triển quan trọng, thu được nhiều
thành tựu to lớn và toàn diện, trong đó
có một số thành tựu cơ bản, quan
trọng sau:

(1) Xuất phát từ những nguyên lý
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh và thực tiễn công cuộc
xây dựng, phát triển đất nước, Đảng ta
đã không ngừng phát triển và hoàn
thiện nhận thức lý luận chung về mô

hình, mục tiêu, tính chất, con đường của
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ một đất nước mới đi ra khỏi
cuộc chiến tranh lâu dài, khắc nghiệt,
với nền kinh tế tiểu nông, lạc hậu,
manh mún, lại bị chiến tranh tàn phá
nặng nề, Đảng ta đã xác định, thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều
chặng đường, bước đi cụ thể. Trong
quá trình phát triển đó, mô hình mục
tiêu mà chúng ta hướng tới gồm 8 đặc
trưng được trình bày trong Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011) - Cương lĩnh năm
2011: (1) Dân giàu, nước mạnh, dân

cÔNG TÁc lý luậN: 
thỰc trạng, vấn đỀ và gIẢI pháp 

l GS, TS. TẠ NGỌC TẤN
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 
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chủ, công bằng, văn minh; (2) Do
nhân dân làm chủ; (3) Có nền kinh tế
phát triển cao dựa trên lực lượng sản
xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến
bộ phù hợp; (4) Có nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; (5) Con
người có cuộc sống ấm
no, tự do, hạnh phúc, có
điều kiện phát triển
toàn diện; (6) Các dân
tộc trong cộng đồng
Việt Nam bình đẳng,
đoàn kết, tôn trọng và
giúp nhau cùng phát
triển; (7) Có Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân
do Đảng Cộng sản lãnh
đạo; (8) Có quan hệ
hữu nghị và hợp tác với
các nước trên thế giới.
Với việc khẳng định mô
hình chủ nghĩa xã hội theo 8 đặc trưng
trên, nhận thức lý luận của Đảng ta đã
có những thay đổi to lớn theo hướng
kiên định với nền tảng tư tưởng chủ
nghĩa Mác - Lênin nhưng không
ngừng sáng tạo trên cơ sở thực tiễn
cách mạng của đất nước. 

Để hiện thực hóa mô hình chủ
nghĩa xã hội, Đảng ta đã xác định 4 trụ
cột chính sách cho thời kỳ quá độ,
gồm: (1) Phát triển kinh tế - xã hội là
trung tâm; (2) Xây dựng Đảng là then
chốt; (3) Xây dựng văn hóa, con người

làm nền tảng tinh thần;
(4) Tăng cường quốc
phòng, an ninh là trọng
yếu, thường xuyên. Đồng
thời với việc xác định mô
hình mục tiêu của chủ
nghĩa xã hội, Đảng ta đã
phát triển nhận thức về
nội dung và yêu cầu giải
quyết tốt những mối
quan hệ lớn, có ý nghĩa
quyết định thành bại đối
với công cuộc xây dựng,
phát triển đất nước:
“Quan hệ giữa đổi mới,
ổn định và phát triển;
giữa đổi mới kinh tế và

đổi mới chính trị; giữa tuân theo các
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 và thị
trường; giữa tăng trưởng kinh tế và

Để hiện thực hóa mô
hình chủ nghĩa xã hội,
Đảng ta đã xác định 4
trụ cột chính sách cho
thời kỳ quá độ, gồm: (1)
Phát triển kinh tế - xã
hội là trung tâm; (2)
Xây dựng Đảng là then
chốt; (3) Xây dựng văn
hóa, con người làm nền
tảng tinh thần; (4) Tăng
cường quốc phòng, an
ninh là trọng yếu,
thường xuyên.
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phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ
và công bằng xã hội; 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 và nhân dân làm chủ”1.

(2) Phát triển lý luận và xác lập trên
thực tế thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa là kết quả của
một quá trình tìm tòi, trải nghiệm đầy
sáng tạo của Đảng ta. 

Lý luận về nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa đã được
hoàn thiện cùng với tiến trình của
công cuộc đổi mới. Đó là “nền kinh tế
được vận hành đầy đủ và đồng bộ theo
các quy luật của kinh tế thị trường,

đồng thời bảo đảm định hướng xã hội
chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn
phát triển của đất nước; là nền kinh tế
thị trường hiện đại và hội nhập quốc
tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng
sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu
“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”2. Trong nền kinh tế
đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ
đạo, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân
là động lực quan trọng. Nhận thức về
nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa là sự kế thừa có chọn lọc
những thành tựu phát triển kinh tế thị
trường của nhân loại và tổng kết
những bài học kinh nghiệm từ thực
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tiễn xây dựng, phát triển kinh tế của
Việt Nam. 

(3) Phát triển lý luận về xây dựng nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc, về xây dựng con người Việt Nam

Từ thực tế thời kỳ
đổi mới, vai trò, vị trí
của văn hóa trong đời
sống xã hội ngày càng
được nhận thức đúng
với bản chất của nó.
Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã
hội (Cương lĩnh 1991)
xác định mục tiêu xây
dựng “nền văn hóa tiến
tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc”, trong đó, văn
hóa là nền tảng tinh
thần xã hội. Cương lĩnh
năm 2011 nhấn mạnh
quan điểm: “Xây dựng
nền văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc,
phát triển toàn diện, thống nhất trong
đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh
thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm
cho văn hóa... trở thành sức mạnh nội
sinh quan trọng của phát triển... xây

dựng một xã hội dân chủ, văn minh,
vì lợi ích chân chính và phẩm giá con
người, với trình độ tri thức, đạo đức,
thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao”.
Cương lĩnh năm 2011 xác định: “Con

người là trung tâm của
chiến lược phát triển”. 

Cùng với việc xác
định: “Xây dựng con
người Việt Nam phát
triển toàn diện phải trở
thành mục tiêu của chiến
lược phát triển”, Đại hội
XII của Đảng đã phát
triển nhận thức về phát
triển và quản lý phát triển
xã hội. Đại hội yêu cầu:
“Đúc kết và xây dựng hệ
giá trị văn hóa và hệ giá
trị chuẩn mực của con
người Việt Nam thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế”.
Đồng thời, tiếp tục xây
dựng môi trường văn hóa

lành mạnh, xây dựng văn hóa trong
chính trị và văn hóa trong kinh tế phù
hợp với yêu cầu, điều kiện của thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Cùng với việc xác định:
“Xây dựng con người
Việt Nam phát triển
toàn diện phải trở
thành mục tiêu của
chiến lược phát triển”,
Đại hội XII của Đảng
đã phát triển nhận
thức về phát triển và
quản lý phát triển xã
hội. Đại hội yêu cầu:
“Đúc kết và xây dựng
hệ giá trị văn hóa và hệ
giá trị chuẩn mực của
con người Việt Nam
thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và
hội nhập quốc tế”. 



Nếu như Cương lĩnh 1991 của Đảng
chỉ ra rằng: “Chính sách xã hội tác
động trực tiếp đến việc hình thành một
cộng đồng xã hội văn minh, trong đó
các giai cấp, các tầng lớp dân cư đều có
nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng đoàn
kết chặt chẽ, góp phần xây dựng nước
Việt Nam giàu mạnh”, thì tại Đại hội
XII, Đảng ta đã nhận thức “sâu sắc”
hơn về “vị trí, tầm quan trọng của phát
triển xã hội bền vững và quản lý phát
triển xã hội đối với sự nghiệp xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Trên cơ sở nhận
thức ấy, Đại hội XII của Đảng yêu cầu
xây dựng, thực hiện các chính sách xã
hội “phù hợp với các giai tầng xã hội”,
“giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội”,
ngăn chặn, giải quyết “những mâu
thuẫn có thể dẫn đến xung đột xã hội”.
Đồng thời, gắn kết chặt chẽ các chính
sách kinh tế với chính sách xã hội, phát
triển kinh tế với cải thiện đời sống
nhân dân, cải thiện môi trường sống,
làm cho “mọi người dân đều có cơ hội
và điều kiện phát triển toàn diện”.

(4) Phát triển nhận thức lý luận về
quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc
trong điều kiện mới.

Từ thực tiễn cách mạng, Đảng ta
khẳng định mối quan hệ biện chứng,

hữu cơ giữa hai nhiệm vụ xây dựng đất
nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội, khẳng định sức mạnh
toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc. Nhận
thức về đối tác - đối tượng là một bước
phát triển mới về lý luận, thể hiện sự
mềm dẻo, hợp lý trong điều kiện hội
nhập quốc tế, đồng thời với sự nhất
quán, kiên quyết trong mục tiêu bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ
sở những nhận thức cơ bản đó, Đảng
đề ra đường lối, chủ trương, mục tiêu
và các nhiệm vụ trọng yếu nhằm bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn
vẹn lãnh thổ, vùng biển của Tổ quốc,
bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế
độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ môi
trường hòa bình cho cho công cuộc
xây dựng và phát triển đất nước. 

Đại hội XII của Đảng xác định mục
tiêu của nhiệm vụ quốc phòng, an
ninh là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh
bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc
biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng
trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững
môi trường hòa bình, ổn định để phát
triển bền vững đất nước”. Để thực hiện
mục tiêu đó, Đại hội XII nhấn mạnh
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phương châm kết hợp chặt chẽ kinh tế,
văn hóa, xã hội với quốc phòng, an
ninh và quốc phòng, an ninh với kinh
tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến
lược, từng quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

(5) Phát triển, nâng cao nhận thức lý
luận về đối ngoại và hợp tác quốc tế
trong điều kiện toàn cầu hóa và hội
nhập quốc tế.

Bước chuyển quan trọng nhất của
Đảng ta trong quá trình nhận thức lý
luận về đối ngoại và hợp tác quốc tế là
chuyển từ chính sách lấy đoàn kết và
hợp tác toàn diện với Liên Xô là “hòn
đá tảng trong chính sách đối ngoại
của Đảng và Nhà nước ta” sang chính
sách “sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin
cậy của tất cả các nước trên thế giới”.
Từ bước chuyển này, nhận thức lý
luận của Đảng ta về đối ngoại và hợp
tác quốc tế đã không ngừng được phát
triển và hoàn thiện. 

Trên cơ sở tổng kết 30 năm đổi mới,
Đại hội XII của Đảng đã xác định
đường lối của Đảng về đối ngoại và
hợp tác quốc tế với những nội dung cơ
bản: Bảo đảm lợi ích tối đa của quốc
gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc
cơ bản của luật pháp quốc tế, bình

đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất
quán đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển;
đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ
động hội nhập quốc tế; là bạn, là đối
tác tin cậy, là thành viên có trách
nhiệm của cộng đồng quốc tế; vừa hợp
tác, vừa đấu tranh, giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định cho công
cuộc xây dựng, phát triển đất nước;
kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và
chế độ; nâng cao vị thế, uy tín của đất
nước và góp phần vào sự nghiệp hòa
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến
bộ trên thế giới.

(6) Xây dựng cơ sở lý luận cho việc
phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước
thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta
đã nhận thức ngày càng rõ dân chủ xã
hội chủ nghĩa là một thuộc tính bản
chất của chế độ ta, dân chủ vừa là mục
tiêu, vừa là động của công cuộc xây
dựng, phát triển đất nước. Đây là cơ sở
quan trọng để tại Hội nghị Trung ương
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lần thứ 6, khóa VI, tháng 3-1999, khái
niệm hệ thống chính trị được thay thế
cho khái niệm chuyên chính vô sản để
chỉ hệ thống quyền lực chính trị của
đất nước. Cương lĩnh năm 2011 khẳng
định: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì
nhân dân, do Đảng cộng sản Việt Nam
lãnh đạo là một trong 8 đặc trưng của
chủ nghĩa xã hội. 

Nền tảng của Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa là “đại đoàn kết toàn
dân tộc” với nòng cốt là liên minh công
- nông và đội ngũ trí thức, vấn đề chiến
lược này ngày càng được nhận thức sâu
sắc hơn. Nhận thức đó cũng là cơ sở
cho đường lối đoàn kết, bình đẳng, tôn
trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ
giữa các dân tộc trong đại gia đình Việt
Nam; cho đường lối nhất quán đối với
các tôn giáo, tín ngưỡng, các cộng
đồng người Việt Nam định cư ở nước
ngoài, khuyến khích tinh thần yêu
nước, tự hào dân tộc. 

(7) Phát triển nhận thức lý luận về
xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

Cương lĩnh năm 2011 của Đảng đã
khẳng định bản chất của Đảng ta:
“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên
phong của giai cấp công nhân, đồng

thời là đội tiên phong của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam”. Diễn
đạt mới về bản chất của Đảng thể hiện
bước đổi mới quan trọng của Đảng ta
trong nhận thức về vai trò, vị trí và
trách nhiệm cao cả của Đảng trước giai
cấp và dân tộc với tư cách là một đảng
cầm quyền, một đảng lãnh đạo nhà
nước và lãnh đạo xã hội. Đảng vừa giữ
vững bản chất là đội tiền phong của
giai cấp công nhân với nền tảng tư
tưởng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc
điểm tình hình riêng có của nước ta,
phù hợp với mong muốn, nguyện vọng
của nhân dân.

Đại hội IX của Đảng ta đã tổng kết:
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc
về những vấn đề cơ bản của cách mạng
Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều
kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát
triển các giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa
nhân loại... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi
đường cho cuộc đấu tranh của nhân
dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh
thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.
Việc xác định tư tưởng Hồ Chí Minh
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cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành
động cách mạng thể hiện sự kiên định
về lập trường chính trị của Đảng, đồng
thời chỉ ra tinh thần sáng tạo của Đảng
ta trong việc vận dụng, bổ sung, phát
triển những nguyên lý của chủ nghĩa
Mác - Lênin vào tình hình thực tiễn
Việt Nam.

Cũng trong quá trình đổi mới,
Đảng nhận thức sâu sắc hơn và từng
bước làm sáng tỏ nhận thức lý luận về
vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm
quyền của Đảng trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
xây dựng nhà nước pháp quyền và hội
nhập quốc tế. Trong môi trường, điều
kiện mới, vai trò then chốt của công
tác xây dựng Đảng càng thể hiện rõ
hơn, có ý nghĩa quyết định hơn. Dó
đó, yêu cầu Đảng phải không ngừng
xây dựng song song với chỉnh đốn
Đảng, chống suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh cả về
chính trị, tổ chức, đổi mới nội dung,
phương thức lãnh đạo và xây dựng
đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tài năng,
đức độ để đảm bảo lãnh đạo đất nước
thực hiện thắng lợi sự nghiệp dân

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

Hạn chế và nguyên nhân của những
hạn chế trong công tác lý luận

Cùng với những thành tựu to lớn, cơ
bản trên, công tác lý luận thời gian qua
cũng còn một số hạn chế, bất cập. Có
thể khái quát về một số hạn chế, bất
cập sau đây:

(1) Công tác lý luận chưa đáp ứng
kịp thời những yêu cầu, đòi hỏi của sự
phát triển nhanh chóng của công cuộc
Đổi mới, chưa giải đáp kịp thời những
vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn
xây dựng, phát triển đất nước. Một số
vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đặc
điểm riêng có về chủ nghĩa xã hội
trong những điều kiện cụ thể của Việt
Nam, v.v... chưa được làm rõ. Do đó,
công tác lý luận cũng chưa làm tốt
trách nhiệm cung cấp cơ sở khoa học,
thực tế cho việc hoạch định đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; chưa thực sự thực hiện tốt
vai trò dẫn đường, định hướng chính
trị cho cả xã hội.

(2) Công tác lý luận còn có biểu
hiện ở cả hai khuynh hướng: Khuynh
hướng giáo điều, tư biện, xa rời cuộc
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sống, xa rời thực tiễn xây dựng, phát
triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và
khuynh hướng chậm đổi mới, thiếu
nhạy bén đối với sự phát triển và
những vấn đề mới nảy sinh từ thực
tiễn. Khuynh hướng thứ nhất là kết
quả của sự tách rời giữa nghiên cứu
với tổng kết thực tiễn, chỉ dựa vào
những kiến thức sách vở mà không
tích cực đi vào thực tế cuộc sống để
phát hiện, tổng kết những kinh
nghiệm hay, mô hình tốt, những bài
học thực tiễn quý báu. Khuynh hướng
thứ hai xuất phát từ sự bảo thủ trong
tư duy, bảo thủ đối với các luận điểm
lý luận cũ, không nhạy cảm với những
vận động, biến đổi nhanh chóng của
thực tiễn; cũng là kết quả của sự hạn
chế về cập nhật, hạn chế trong chọn
lọc và tiếp thu những tri thức, thành
tựu nghiên cứu lý luận mới nhất ở
trong nước và thế giới.

(3) Công tác nghiên cứu lý luận nói
chung còn hạn chế trong quan hệ hợp
tác nghiên cứu, tiếp thu và chia sẻ các
kết quả nghiên cứu với các đối tác trên
thế giới. Hạn chế trong hợp tác với các
đối tác nghiên cứu lý luận chính trị
trên thế giớidẫn đến sự bất cập của
chúng ta trong việc cập nhật những

thành tựu mới về lý luận chính trị của
nhân loại, đồng thời cũng làm cho
chúng ta giảm thiểu các khả năng chia
sẻ quan điểm, tranh thủ sự đồng tình
của các học giả tiến bộ, đấu tranh trực
diện có hiệu quả chống sự xuyên tạc,
chống phá của các thế lực thù địch,
bảo vệ đường lối, bảo vệ Đảng, bảo vệ
chế độ ta.

(4) Hạn chế trong dự báo của công
tác lý luận là lôgic không tránh khỏi
của những hạn chế, bất cập trong
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, trong
phát triển, mở rộng hợp tác với các đối
tác nước ngoài. Công tác lý luận chưa
làm tốt việc dự báo xu hướng vận
động, phát triển của các tiến trình kinh
tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong
nước, cũng như sự vận động của các
mối quan hệ của khu vực và quốc tế,
do đó chưa xây dựng được những cơ
sở khoa học và thực tế vững chắc, phục
vụ cho Đảng trong việc chủ động, kịp
thời xây dựng các chiến lược xây dựng,
phát triển và bảo vệ đất nước.

(5) Công tác lý luận còn hạn chế
trong đấu tranh chống sự phá hoại về
tư tưởng của các thế lực thù địch
chống phá Đảng, chống phá chế độ và
công cuộc đổi mới. Còn ít những công



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

26 SỐ 53+54 (187+188) - 2018

trình, tác phẩm có sức thuyết phục,
đấu tranh phản bác các luận điệu
chống phá của kẻ địch. Chưa có các
giải pháp kịp thời và có hiệu quả để
vạch trần và đấu tranh ngăn chặn có
hiệu quả những biểu hiện sai lầm về
nhận thức chính trị ngay trong nội bộ
cán bộ, đảng viên.

Những hạn chế trên của công tác lý
luận xuất phát từ những nguyên nhân
khách quan và nguyên nhân chủ
quan. Về khách quan, sự đổ vỡ của mô
hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở
Liên Xô và một loạt nước xã hội chủ
nghĩa ở Đông Âu, Trung Âu trong
những năm 1989 -1991 thực sự đã
dẫn đến một cuộc khủng hoảng lý
luận về chủ nghĩa xã hội. Một hệ
thống lý luận về chủ nghĩa xã hội
được phát triển dưới thời kỳ xô viết
hầu như cũng bị đổ vỡ hoặc bị tước
bỏ cơ sở thực tiễn. Nhiều vấn đề của
Chủ nghĩa Mác - Lênin bị các nhà
nghiên cứu đặt lên bàn cân để xem xét
lại về giá trị và ý nghĩa thực tế. Kẻ thù
của chủ nghĩa xã hội nhân cơ hội này
lớn tiếng phủ nhận hoàn toàn giá trị
của chủ nghĩa Mác - Lênin và học
thuyết về chủ nghĩa xã hội. Một số
nước còn trụ vững định hướng xã hội

chủ nghĩa sau sự sụp đổ hệ thống xã
hội chủ nghĩa thế giới cũng lâm vào
những khó khăn, lúng túng về lý luận.
Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không
nhỏ bởi tình hình ấy. Trên thực tế,
Đảng ta đã một lần nữa vận dụng
sáng tạo những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh vào tình hình cụ thể của
Việt Nam, hoàn thiện dần dần những
nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở nước ta, đưa đất nước vượt qua thử
thách khó khăn, phức tạp để dành
được những thành tựu có tính lịch sử
trong công cuộc đổi mới.

Về chủ quan, có thể nói những hạn
chế của công tác lý luận xuất phát từ
những nguyên nhân chủ yếu sau đây:

(1) Một bộ phận cán bộ lãnh đạo,
quản lý, một số cấp ủy đảng chưa nhận
thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan
trọng của công tác lý luận, chưa coi
trọng công tác lý luận. Không ít cán
bộ, đảng viên không chịu học tập,
nâng cao nhận thức lý luận chính trị,
thậm chí coi thường lý luận. Do đó,
công tác lý luận chưa được quan tâm
thích đáng từ việc chỉ đạo, định hướng
hoạt động nghiên cứu, tổng kết, việc
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tạo dựng các cơ sở, điều kiện cho hoạt
động lý luận, đến việc xem xét, đánh
giá và tiếp thu các kết quả nghiên cứu,
tổng kết lý luận. 

(2) Môi trường nghiên cứu lý luận
chính trị vẫn còn không ít hạn chế, trở
ngại. Dân chủ trong nghiên cứu lý luận
chưa được phát huy đầy đủ. Có lúc, có
nơi, nghiên cứu lý luận chưa được đối
xử thật sự khoa học, thậm chí có
trường hợp còn bị quy chụp về chính
trị, nhất là đối với những quan điểm,
nhận thức lý luận khác với những quan
điểm, nhận thức hiện hành. 

(3) Đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý
luận còn bất cập cả về số lượng và
chất lượng. Thiếu vắng đội ngũ
chuyên gia đầu ngành. Môi trường,
điều kiện làm việc, cơ sở hạ tầng kỹ
thuật cho những người làm công tác
nghiên cứu lý luận còn khó khăn,
thiếu thốn, không đồng bộ. Công tác
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý
luận khó khăn, hạn chế trong điều
kiện kinh tế thị trường. Nhiều cán bộ
nghiên cứu lý luận hạn chế về năng
lực, phương pháp nghiên cứu lạc hậu,
hạn chế về ngoại ngữ. Cơ chế sử dụng
cán bộ nghiên cứu lý luận còn cứng
nhắc, chưa có những giải pháp đột

phá nhằm động viên, phát huy năng
lực của đội ngũ cán bộ lý luận.

(4) Tổ chức hệ thống các cơ quan
nghiên cứu lý luận còn bất hợp lý, vừa
thiếu lại vừa thừa do trùng chéo về
chức năng, nhiệm vụ, không chuyên
sâu về lĩnh vực chuyên môn. Chưa có
cơ chế gắn kết các cơ quan nghiên cứu
khoa học theo mục tiêu chung. Hoạt
động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tế chưa gắn bó chặt chẽ với yêu cầu về
hoạch định chính sách.

(5) Hệ thống chế độ, chính sách về
công tác lý luận chưa hoàn thiện, còn
nhiều bất cập. Vấn đề phân bổ nguồn
lực và quản lý tài chính trong nghiên
cứu khoa học tuy đã có nhiều thay đổi
theo hướng tích cực, tuy nhiên vẫn còn
nhiều khâu, nhiều thủ tục phức tạp,
chưa sát với yêu cầu về chất lượng khoa
học, hiệu quả kinh tế - xã hội. Yêu cầu
và các biện pháp quản lý chưa thống
nhất, đồng bộ giữa một số cơ quan
quản lý nhà nước...
2. Những vấn đề đang đặt ra cho công
tác lý luận hiện nay

Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của
Đảng nhấn mạnh, “Tình hình thế giới
và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ
và khó khăn, thách thức đan xen; đặt
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ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to
lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi
mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn
lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng,
Nhà nước và nhân dân ta phải quyết
tâm, nỗ lực, nỗ lực phấn
đấu mạnh mẽ hơn”3.
Tình hình cũng đòi hỏi
công tác lý luận của
Đảng cần được tiếp tục
đổi mới, đáp ứng yêu
cầu xây dựng cơ sở khoa
học, thực tiễn cho việc
hoạch định đường lối,
chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Tuy
nhiên để xác định được các nội dung,
yêu cầu và giải pháp nhằm đổi mới
công tác lý luận, cần thiết phải làm rõ
những vấn đề gì đang đặt ra cho lĩnh
vực này.

Vấn đề chất lượng nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực thực tiễn

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp
hành Trung ương khóa XI trình Đại
hội lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra
rằng: “Công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa

làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong
quá trình đổi mới để định hướng
trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa
học cho hoạch định đường lối của
Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước. Lý luận về chủ nghĩa xã hội

và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội còn một số
vấn đề cần phải qua tổng
kết thực tiễn, nghiên cứu
lý luận để tiếp tục làm
rõ”4. Sự bất cập mà Báo
cáo Chính trị chỉ ra
chính là hạn chế về chất
lượng của công tác lý
luận, thể hiện ở việc chưa
nghiên cứu, tổng kết kịp
thời để làm rõ một số

vấn đề đặt ra trong thực tế công cuộc
đổi mới. Hạn chế về chất lượng công
tác lý luận, nhất là hạn chế, bất cập
trong tổng kết thực tiễn, là hệ quả tất
yếu của những hạn chế về nội dung,
phương pháp nghiên cứu lý luận, cách
thức đặt hàng, quản lý hoạt động
nghiên cứu, từ những hạn chế chất
lượng các công trình, đề tài nghiên
cứu, tổng kết thực tiễn và cả chất
lượng của nhiều hội nghị, hội thảo
khoa học lý luận. 

Công tác lý luận của
Đảng cần được tiếp tục
đổi mới, đáp ứng yêu
cầu xây dựng cơ sở
khoa học, thực tiễn cho
việc hoạch định đường
lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước. 



Vấn đề nghiên cứu, tiếp nhận có
chọn lọc các thành tựu lý luận, các học
thuyết khoa học, các bài học kinh
nghiệm về phát triển của nhân loại

Có một thời kỳ dài do mặc cảm về ý
thức hệ và yêu cầu khắc nghiệt của
chiến tranh, hầu như chúng ta đóng
cửa với những phát triển lý luận chính
trị của thế giới nếu không phải là chủ
nghĩa Mác - Lênin. Việc nghiên cứu về
chủ nghĩa Mác - Lênin cũng bị ảnh
hưởng nhiều bởi những quan điểm
chính thống của các nhà nghiên cứu
xô-viết. Trong thời kỳ đổi mới, với tinh
thần mở cửa hội nhập quốc tế, chúng
ta đã có nhiều đổi mới về nhận thức
trong vấn đề nghiên cứu, chắt lọc
những thành tựu nghiên cứu, tổng kết
lý luận của nhân loại, nhất là những
vấn đề về kinh tế. Đây là xu hướng
khách quan, khoa học, theo đúng
phương pháp luận mác xít. 

Trong điều kiện ngày nay, khi mà
cuộc các mạng khoa học - công nghệ
và tiến trình toàn cầu hóa diễn ra vô
cùng nhanh chóng, tác động hằng
ngày, hằng giờ đến mọi quốc gia, dân
tộc, vấn đề nghiên cứu, tiếp nhận có
chọn lọc các thành tựu lý luận, các học
thuyết khoa học, các bài học kinh

nghiệm về phát triển của nhân loại
càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là
phương pháp thông minh để phát
triển, hay như cách nói khác, “đứng
trên vai” của người khác để thực hiện
thành công mục tiêu cộng sản chân
chính. Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề
nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc tinh hoa
về lý luận của nhân loại hầu như còn
chậm, chưa cập nhật kịp thời nhiều
thành tựu nghiên cứu, bài học phát
triển của thế giới, chưa theo kịp tiến
trình hội nhập quốc tế về kinh tế,
chính trị và nhiều lĩnh vực khác của
chính chúng ta.

Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng,
chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nghiên
cứu lý luận

Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi
mới của Đảng, thực tế đời sống xã hội
đã có nhiều thay đổi to lớn, kéo theo
những thay đổi về vị trí lao động, việc
làm. Từ vị trí trong top đầu của ưu tiên
lựa chọn công việc, ngày nay, công tác
nghiên cứu, giảng dạy về lý luận hầu
như đã xuống vị trí rất thấp, thay vào
đó là các ưu tiên cho ngành nghề, công
việc liên quan đến kinh doanh, kinh tế.
Tình trạng chung hiện nay cho thấy
đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy
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về lý luận của ta thiếu cả về số lượng và
chất lượng, nhất là sự thiếu hụt đội ngũ
cán bộ đầu đàn, chuyên gia trình độ
cao. Cùng với sự thiếu hụt về số lượng,
tư tưởng của cán bộ lý luận cũng có
vấn đề. Một bộ phận cán bộ nghiên
cứu giảng dạy lý luận chính trị nhưng
không tin tưởng vào chủ nghĩa Mác -
Lênin, còn nghi ngờ con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội. 

Đào tạo ban đầu ở trình độ đại học
về các môn chính trị cũng có vấn đề,
do các chuyên ngành lý luận chính trị
không còn sức hấp dẫn đối với thanh
niên. Chương trình giảng dạy về chủ
nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại
học, cao đẳng đã bị thu hẹp lại. Việc
tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài về
lĩnh vực lý luận chính trị chưa chặt chẽ,
chưa thống nhất trong cả hệ thống,
phụ thuộc nhiều vào học bổng của
nước ngoài. Việc tuyển dụng sinh viên
các chuyên ngành lý luận chính trị ra
trường vào các cơ quan nghiên cứu,
giảng dạy cũng còn nhiều vướng mắc,
hạn chế. 

Việc sử dụng và đãi ngộ đối với đội
ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận cũng
gặp những vấn đề cần tiếp tục nghiên
cứu, hoàn thiện. Việc sử dụng cán bộ

nghiên cứu lý luận khi đã hết tuổi lao
động theo luật lao động không rõ ràng,
không thống nhất về điều kiện, chế độ.
Các điều kiện làm việc của cán bộ lý
luận còn nhiều hạn chế, nhất là cơ sở
hạ tầng thông tin khoa học, chế độ
nhuận bút... 

Vấn đề cơ chế, chính sách và các
điều kiện đảm bảo cho công tác lý luận
của Đảng mang lại hiệu quả mong đợi

Nghiên cứu lý luận là một khoa học
đặc thù. Đặc biệt, hoạt động nghiên
cứu khoa học về lý luận lại diễn ra
trong điều kiện các tiến trình xã hội
liên tục vận động, vì thế, việc đưa ra
đánh giá về tính chất của thực tiễn xã
hội là vô cùng khó khăn. Khi nói về
tính chất, đặc điểm của thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, trong bức thư gửi
cho K.Smith, Ph.Ăng-ghen đã cho
rằng “đó là vấn đề khó khăn nhất trong
tất cả các vấn đề, vì các điều kiện biến
đổi không ngừng”. Mặt khác, việc minh
chứng cho sự đúng đắn của các kết quả
nghiên cứu lý luận phần lớn phải đòi
hỏi có thời gian, thậm chí thời gian khá
lâu. Vì thế, hoạt động nghiên cứu lý
luận cũng đòi hỏi phải được ứng xử
khoa học, phù hợp với tính chất của
nó. Nói cách khác, môi trường chính
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trị - xã hội là nhân tố đặc biệt quan
trọng đối với sự phát triển lý luận. Tuy
nhiên, nhận thức về lý luận của nhiều
cán bộ, cấp ủy chưa ngang tầm với yêu
cầu. Thiếu các cơ chế đánh giá thực sự
khoa học, khách quan, các quy định
pháp lý bảo đảm về mặt khoa học cho
các kết quả nghiên cứu, cũng như bảo
vệ những người nghiên cứu lý luận.
Một số kết quả nghiên cứu khoa học,
ý kiến phản biện còn bị đánh giá quá
khắt khe, nhiều khi có những quy kết
có tính chính trị bất lợi cho các tác giả.
Đặc biệt là chưa có cơ chế để kịp thời
đánh giá, kết luận và đưa các kết quả
nghiên cứu lý luận vào đường lối, chính
sách. Ngay trong Báo cáo Chính trị của
Đại hội XII cũng đã chỉ ra một số hạn
chế về công tác xây dựng Đảng, những
yếu tố cơ bản quy định công tác
nghiên cứu lý luận: “Chậm đổi mới tư
duy về công tác xây dựng Đảng...
Nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc, có
mặt chưa rõ, chưa thống nhất một số
vấn đề quan trọng ở tầm quan điểm,
chủ trương. Chưa thật sự phát huy dân
chủ trong Đảng...”5.
3. Một số giải pháp nhằm đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với
công tác lý luận của Đảng

Từ thực tế và các vấn đề đặt ra trên
đây, có thể nêu lên một số giải pháp cơ
bản nhằm đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác lý luận, đáp
ứng yêu cầu phục vụ cho việc hoạch
định đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Đổi mới nhận thức của cán bộ,
đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ
chiến lược về công tác lý luận

Việc đổi mới nhận thức về công tác
lý luận đặt ra trước hết đối với đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội
ngũ cán bộ chiến lược, những người
đứng đầu các cơ quan đảng, nhà nước
trong việc hiểu đúng vai trò, vị trí, tầm
quan trọng và tính chất của công tác lý
luận trong xây dựng, phát triển đất
nước. Đây là điều kiện quyết định
không chỉ để có một môi trường tích
cực cho việc phát triển lý luận, mà
quan trọng hơn là nhằm hai mục đích
lớn hơn. Mục đích thứ nhất, từ nhận
thức đúng đắn về lý luận, đội ngũ cán
bộ chiến lược của Đảng sẽ ý thức đầy
đủ hơn trong việc học tập, nghiên cứu,
nâng cao sự hiểu biết có hệ thống về
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, cùng những thành tựu lý
luận Mác xít hiện đại. Đến lượt nó, đó
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chính là cơ sở để củng cố niềm tin, lý
tưởng và ý thức chính trị cho cán bộ.
Mục đích thứ hai, giúp đội ngũ cán bộ
chiến lược quan tâm đúng mức đến
công tác tổ chức nghiên cứu lý luận,
tổng kết thực tế, tiếp
nhận và vận dụng
những thành tựu lý luận
mới vào thực tiễn công
cuộc đổi mới, xây dựng
và phát triển đất nước. 

Đổi mới nội dung,
phương pháp, nâng cao
chất lượng công tác
nghiên cứu lý luận, tổng
kết thực tiễn

Về nội dung, kết hợp
tốt 5 phương hướng
nghiên cứu. Phương
hướng thứ nhất, tiếp tục
đào sâu nghiên cứu chủ
nghĩa Mác - Lênin,
khẳng định được những giá trị đúng
đắn, những vấn đề phương pháp luận
cốt lõi, những vấn đề lịch sử đã vượt
qua. Phương hướng thứ hai, mở rộng
việc nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc
những thành tựu lý luận của nhân loại,
những bài học thành công, thất bại của
phong trào công nhân, cộng sản, của

chủ nghĩa xã hội hiện thực và những
thành tựu lý luận khác của nhân loại,
theo phương châm tận dụng tốt nhất
những giá trị tích cực của nhân loại
phụ vụ cho lợi ích dân tộc, cho mục

tiêu xây dựng chủ nghĩa
xã hội. Phương hướng thứ
ba, tiếp tục nghiên cứu tư
tưởng Hồ Chí Minh, làm
rõ hơn và truyền bá sâu
rộng trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân những
giá trị sáng tạo to lớn của
Người về vận dụng chủ
nghĩa Mác - Lênin vào
điều kiện lịch sử cụ thể
của Việt Nam. Phương
hướng thứ tư, tiếp tục đẩy
mạnh hoạt động nghiên
cứu gắn với tổng kết thực
tế, đặc biệt là các mô hình
hay, những kinh nghiệm

tốt trong việc giải quyết các mối quan
hệ lớn, cập nhật và làm rõ những vấn
đề mới phát sinh trong thực tiễn, phát
hiện và phản biện kịp thời những
chính sách không còn phù hợp. Thứ
năm, nghiên cứu lý luận và tổng kết
thực tế, tiếp tục làm sáng tỏ hơn mô
hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, luận

Việc đổi mới nhận thức
về công tác lý luận đặt
ra trước hết đối với đội
ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý, nhất là đội ngũ
cán bộ chiến lược,
những người đứng đầu
các cơ quan đảng, nhà
nước trong việc hiểu
đúng vai trò, vị trí, tầm
quan trọng và tính chất
của công tác lý luận
trong xây dựng, phát
triển đất nước. 
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giải và làm rõ những vấn đề thực tiễn
xây dựng, phát triển đất nước đang đặt
ra, xây dựng cơ sở khoa học và thực tế
phục vụ tốt cho việc hoạch định đường
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Để thực hiện tốt 5 phương hướng
trên, cần thực sự đổi mới tư duy lý
luận, đổi mới phương pháp nghiên
cứu, tổng kết thực tiễn, vận dụng
những phương pháp, cách tiếp cận
hiện đại. Đặc biệt, “các cơ quan lãnh
đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở”
phải “đổi mới phương pháp, phong
cách, lề lối làm việc” theo yêu cầu mà
Đại hội XII của Đảng đề ra là “khoa
học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng
dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi
đôi với làm”6. Những phương pháp,
phong cách đó là cần thiết đối với hoạt
động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nói
chung, đồng thời cũng là điều kiện cần
thiết cho việc đổi mới nội dung,
phương pháp nghiên cứu, phát triển lý
luận nói riêng.

Đổi mới tổ chức hệ thống các cơ
quan nghiên cứu và xây dựng, sử dụng
đội ngũ cán bộ, chuyên gia lý luận. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của
Đảng đã chỉ rõ yêu cầu: “Đổi mới mô
hình tổ chức, phương thức hoạt động,

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt
động của cơ quan nghiên cứu lý luận
của Đảng; đầu tư thích đáng cho việc
xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lý
luận, nhất là những chuyên gia đầu
ngành”7. Trên thực tế, mô hình tổ chức
các cơ quan nghiên cứu lý luận của
Đảng đã được hình thành trong quá
trình Đổi mới, đến nay chưa có thay
đổi, cơ chế vận hành của hệ thống có
những chuyển biến nhất định nhưng
nhiều vấn đề chưa rõ ràng, nhất là cơ
chế vận hành, sự phân định trách
nhiệm, các điều kiện cho việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị, quan hệ giữa
các cơ quan nghiên cứu trong cả nước.
Hoạt động nghiên cứu, phát triển lý
luận còn tách rời với hoạt động tham
mưu về chính sách. Vì thế, việc đổi
mới mô hình tổ chức, cơ chế vận hành
của các cơ quan nghiên cứu, phát triển
lý luận theo tinh thần Đại hội XII của
Đảng là cấp bách.

Việc xây dựng, sử dụng đội ngũ cán
bộ, chuyên gia lý luận, từ công tác đào
tạo ban đầu, đào tạo, bồi dưỡng chuyên
gia, đến chế độ sử dụng, đãi ngộ với
cán bộ nghiên cứu lý luận nhất là cán
bộ khoa học đầu ngành cần được đổi
mới đồng bộ. Cần có chính sách thu
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hút nhân tài vào các ngành đào tạo,
nghiên cứu lý luận chính trị thông qua
chính sách đãi ngộ thích đáng và nhiều
biện pháp ưu đãi khác. Đối với các
chuyên gia đầu ngành, cần có chính
sách sử dụng thống nhất, chế độ đãi
ngộ thích hợp, khuyến khịch đối với
các thành tựu nghiên cứu. Cần có
chính sách sử dụng, khai thác hợp lý
đối với những cán bộ, chuyên gia lý
luận đã quá tuổi lao động nhưng còn
có sức khỏe và năng lực làm việc tốt.

Đổi mới về cơ chế, chính sách, chế
độ trong công tác lý luận

Cần thiết phải đổi mới chính sách
đầu tư, phân bổ nguồn lực tài chính, cơ
sở hạ tầng kỹ thuật và điều kiện làm
việc cho công tác nghiên cứu lý luận.
Về quản lý tài chính đối với hoạt động

nghiên cứu lý luận cần chuyển sang
chế độ đặt hàng, quyết toán đầu tư theo
kết quả nghiên cứu, kiên quyết cắt bỏ
những khâu thủ tục hành chính, giấy
tờ phức tạp và không có ý nghĩa thực
tế. Các kết quả nghiên cứu phải có địa
chỉ sử dụng hoặc gắn liền với yêu cầu
hoạch định chính sách. Cần có sự chỉ
đạo, đánh giá chung, thống nhất trong
cả hệ thống để tránh sự chồng chéo,
trùng lặp đề tài, gây lãng phí nguồn lực
đầu tư. 

Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu
lý luận cần có chính sách, chế độ đầu
tư, đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ
thuật như thông tin, tư liệu, thư viện,
không gian làm việc cho các cơ quan lý
luận, các nhà khoa học, nhất là các
chuyên gia đầu ngành n

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng
Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.17-18.
2 Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2017.
3, 4, 5, 6 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, sđd, tr.75,
67, 198, 51, 201.
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Công tác lý luận của Đảng gồm
nhiều nội dung, trong đó
nghiên cứu lý luận và tổng kết

thực tiễn là những nội dung chủ yếu, có
quan hệ chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu
lý luận, tổng kết thực tiễn là cơ sở cho
việc xây dựng, phát triển lý luận, cơ sở
cho công tác tuyên truyền, giáo dục lý
luận, đấu tranh tư tưởng - lý luận, góp
phần nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đảng viên và nhân dân về nền tảng tư
tưởng của Đảng, về lý tưởng, đường lối
cách mạng của Đảng, về chính sách,
pháp luật của Nhà nước để thực hiện
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết
thực tiễn: thực trạng và nguyên nhân

Trong những năm đổi mới, công tác
lý luận nói chung, công tác nghiên cứu
lý luận, tổng kết thực tiễn nói riêng
luôn được Đảng ta quan tâm. Trong các
Văn kiện Đại hội Đảng và nhiều Nghị
quyết chuyên đề của Ban Chấp hành
Trung ương (như Nghị quyết Trung
ương 5 khóa IX về nhiệm vụ chủ yếu
của công tác tư tưởng, lý luận trong tình
hình mới; Nghị quyết Trung ương 5
khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và
báo chí trước yêu cầu mới ) đã có những
đánh giá sâu sắc về lĩnh vực công tác
này. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành
hai nghị quyết quan trọng về công tác
lý luận: Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày
28-3-1992 của Bộ Chính trị khóa VII

vÌ Sao nhIỀu đạI hộI đẢng 
NHậN ĐỊNH cÔNG TÁc NGHIêN cứu 

lý luậN, TổNG kếT THực TIễN 
nhÌn chung vẪn chưa đáp Ứng

đưỢc YÊu cẦu 

l GS.TS. Lê Hữu NGHĩa
Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
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về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện
nay”; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày
9-10-2014 của Bộ Chính trị khóa XI
“Về công tác lý luận và định hướng
nghiên cứu đến năm 2030”.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng,
công tác lý luận, việc tổ chức, triển khai
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn
trong thời kỳ đổi mới đã
có những bước phát
triển, “góp phần quan
trọng trong việc cung
cấp luận cứ khoa học
cho việc hoạch định
đường lối, chủ trương
của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà
nước”1 như Văn kiện
Đại hội XII đã nhận
định.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành
tựu đạt được, các văn kiện của Đảng
cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn
chế, yếu kém, bất cập của công tác lý
luận nói chung, trong đó có việc
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX
nhận định: “Công tác lý luận chưa theo
kịp sự phát triển của thực tiễn và yêu
cầu của cách mạng, chưa làm sáng tỏ

nhiều vấn đề quan trọng trong công
cuộc đổi mới để phục vụ việc hoạch
định chiến lược, chủ trương, chính
sách của Đảng, tăng cường sự nhất trí
về chính trị, tư tưởng trong xã hội”2.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X
nhận định: “Công tác lý luận chưa làm
sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng

trong công cuộc đổi
mới”3.

Còn Văn kiện Đại hội
lần thứ XI nhận định:
“Công tác nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực tiễn
chưa làm sáng tỏ được
một số vấn đề về đảng
cầm quyền, về chủ
nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở nước ta”4.

Tiếp theo Văn kiện Đại hội Đảng
lần thứ XII cũng nhận định: “Công tác
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc
đổi mới”, “công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa
làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong
quá trình đổi mới để định hướng
trong thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa
học trong hoạch định đường lối của

Bên cạnh những thành
tựu đạt được, các văn
kiện của Đảng cũng đã
thẳng thắn chỉ ra
những hạn chế, yếu
kém, bất cập của công
tác lý luận nói chung,
trong đó có việc nghiên
cứu lý luận, tổng kết
thực tiễn.
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Đảng, chính sách và pháp luật của
Nhà nước. Lý luận về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
còn một số vấn đề cần phải qua tổng
kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để
tiếp tục làm rõ”5.

Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ
Chính trị đã đánh giá khái quát những
hạn chế, khuyết điểm của công tác lý
luận là “nhìn chung, lý luận còn lạc
hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên
cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu
của thực tiễn”.

Như vậy, những khuyết điểm, bất
cập của công tác lý luận đã được Đảng
ta chỉ ra từ lâu, đã tồn tại kéo dài quá
nhiều nhiệm kỳ, song vẫn chưa khắc
phục được một cách cơ bản. Sự lạc hậu,
yếu kém của lý luận đã làm hạn chế vai
trò dẫn đường, tiên phong của lý luận,
làm hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng,
đi ngược lại với chỉ dẫn của V.I.Lênin:
“Không có lý luận cách mạng thì không
có phong trào cách mạng”, “chỉ có đảng
nào có lý luận tiền phong thì mới làm
tròn vai trò người chiến sĩ tiên phong”.

Nguyên nhân của hạn chế, khuyết
điểm: bao gồm cả nguyên nhân khách
quan và chủ quan, trong đó nguyên
nhân chủ quan là chủ yếu.

- Về khách quan: Sự nghiệp đổi mới
toàn diện đất nước theo con đường xã
hội chủ nghĩa là một sự nghiệp cách
mạng vĩ đại với quy mô và tầm vóc to
lớn, chưa có tiền lệ trong lịch sử và
chưa có sự chuẩn bị về lý luận. Công
cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu
càng nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức
tạp, “hóc búa” về lý luận và thực tiễn
không có sẵn trong di sản kinh điển
của chủ nghĩa Mác - Lênin nên không
thể giải quyết ngay một sớm một chiều.
Mặt khác, công cuộc đổi mới của nước
ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế
giới và khu vực diễn biến rất nhanh
chóng, phức tạp, khó lường, khó đoán
định. Hội nhập quốc tế của nước ta
ngày càng đi vào chiều sâu, chúng ta
không chỉ có thuận lợi mà còn phải đối
mặt với nhiều nguy cơ, thách thức.
Chúng ta có chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận,
song vẫn chưa đủ. Trong thời kỳ kháng
chiến chống ngoại xâm, Đảng ta tập
trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tiễn về chiến tranh nhân dân, về kháng
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ nên ít có điều kiện nghiên cứu lý
luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ
sau 1954 đến trước khi đổi mới 1986,
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Đảng ta cũng đã tiến hành tổng kết
thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây
dựng chủ nghĩa xã hội trước tiên là ở
miền Bắc sau đó là trong cả nước, đã
xây dựng đường lối chung của cách
mạng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, lý
luận và đường lối khi đó chịu ảnh
hưởng nặng của mô hình chủ nghĩa xã
hội kiểu cũ, của cơ chế tập trung quan
liêu, bao cấp nên sang thời kỳ đổi mới,
rất nhiều điểm không còn phù hợp. Rõ
ràng, sự nghiệp đổi mới đòi hỏi và tạo
điều kiện khách quan cho sự phát triển
lý luận, cho nghiên cứu lý luận, tổng
kết thực tiễn.

- Về chủ quan, có nhiều nguyên
nhân

Thứ nhất, nhiều cấp ủy, chính quyền,
cán bộ và đảng viên chưa thực sự coi
trọng lý luận và công tác lý luận, chưa
nhận thức đầy đủ, đúng tầm vai trò của
tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận
trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. 

Các văn kiện của Đảng thời kỳ đổi
mới đều yêu cầu các cấp ủy đảng phải
coi trọng lý luận và công tác lý luận, đổi
mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh khi xây dựng chủ
trương, chính sách, pháp luật. Tuy

nhiên, trong thực tế không ít cấp ủy,
chính quyền, cán bộ, đảng viên ở
Trung ương và địa phương chưa thực
sự coi trọng lý luận, chưa coi lý luận là
cái thiết thân đối với mình, nếu không
muốn nói là xem thường lý luận.
Nhiều cán bộ lãnh đạo được đi học cao
cấp lý luận chính trị, nhưng nhiều
người đi học với động cơ để “trang trí”
cho có bằng cấp, làm điều kiện cho quy
hoạch hoặc bổ nhiệm. Học lý luận mà
không hiểu, không nắm được linh hồn
của lý luận, không biến lý luận thành
phương pháp nhận thức, phương pháp
hành động, phương pháp công tác.
Nhiều cán bộ còn nặng về tư duy kinh
nghiệm, tầm nhìn hạn hẹp, tổ chức
công việc lúng túng, thiếu bài bản,
thiếu khoa học.

Còn thiếu những quy chế, quy định
mang tính pháp lý để gắn kết hữu cơ
việc nghiên cứu lý luận, xây dựng chủ
trương, cơ chế, chính sách với tổng kết
thực tiễn. Nguyên nhân sâu xa là do
nhận thức không đầy đủ về mối quan
hệ biện chứng giữa lý luận, cơ chế,
chính sách và thực tiễn, thiếu gắn bó
mật thiết giữa nghiên cứu lý luận và
tổng kết thực tiễn, giữa cán bộ lý luận
và cán bộ thực tiễn. Công tác chỉ đạo
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và tổ chức tổng kết thực tiễn trong
không ít trường hợp còn hạn chế; mục
tiêu, nhiệm vụ, đối tượng tổng kết
nhiều khi xác định không đầy đủ, chưa
phản ánh đúng yêu cầu của thực tiễn;
phương pháp tổ chức tổng kết thực
tiễn nhiều khi chưa bảo đảm tính khoa
học, có khi còn “xuôi chiều”, chủ yếu
mang tính kiểm điểm ưu khuyết hoặc
báo cáo thành tích, đánh giá nửa vời,
không đầy đủ và sâu sắc về các mặt
nhất là về yếu kém, khuyết điểm,
không chỉ ra được nguyên nhân thực
sự và xu hướng biến đổi của tình hình,
không làm rõ trách nhiệm của người
đứng đầu, không rút ra được những
vấn đề có tính lý luận, bệnh kinh
nghiệm, bệnh thành tích tác động đến
nhiều cuộc tổng kết thực tiễn. 

Thứ hai, đổi mới tư duy lý luận chưa
kiên quyết, mạnh mẽ, có mặt còn lạc
hậu so với thực tiễn. Đây vừa là thực
trạng, vừa là nguyên nhân của những
hạn chế trong nghiên cứu lý luận và
công tác lý luận nói chung. 

Trước những biến đổi nhanh chóng,
phức tạp của tình hình thế giới và khu
vực cùng với những thay đổi của tình
hình đất nước, công tác nghiên cứu lý
luận bộc lộ những yếu kém, bất cập,

chưa theo kịp sự phát triển của thực
tiễn và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.
Trong nghiên cứu lý luận, chưa đi sâu
vào những vấn đề gay cấn của thực tiễn
và nhận thức, còn né tránh sự thật,
nhất là những sự thật gai góc, yếu kém,
khuyết điểm, lảng tránh những vấn đề
nhạy cảm do sợ đụng chạm. Vì vậy
nhiều vấn đề nghiên cứu không đến
nơi đến chốn, không triệt để, không
dám đi đến tận cùng của chân lý.
Trong nghiên cứu lý luận vẫn còn tình
trạng chưa mạnh dạn, thiếu bản lĩnh,
chưa nói đã sợ sai với quan điểm của
Đảng, vẫn còn khuôn sáo trong những
lý luận đã có, trong sách vở, trong nghị
quyết... Nhiều vấn đề lý luận tuy có rất
nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ,
ngành nghiên cứu trong những giai
đoạn vừa qua nhưng ít có cái mới thực
sự, ít có những điểm đột phá, nhiều
khi “xào xáo” cái cũ lại để nghiệm thu,
còn trong nghiệm thu đề tài tình trạng
nể nang, dong công phóng điểm khá
phổ biến.

Tình trạng trên đây có phần do
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lý
luận, nhưng cũng có phần trách nhiệm
trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy
đảng đối với công tác lý luận, chưa phát



huy mạnh mẽ tiềm năng trí tuệ của
đội ngũ này. Có thể nói Đảng chưa
thực sự coi nghiên cứu lý luận, công
tác lý luận như một công việc thiết
thân của mình, gắn với sinh mệnh
chính trị của Đảng, “chưa đặt đúng
mức việc chỉ đạo đổi mới nội dung,
phương pháp công tác tư tưởng, lý
luận trong giai đoạn mới”6.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ lý luận đông
nhưng không mạnh, còn ít chuyên gia lý
luận đầu đàn trên các lĩnh vực.

Đây là nhận định của Nghị quyết 37-
NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ
Chính trị.

Trong những năm đổi mới chúng ta
đã đào tạo một đội ngũ đông đảo cán
bộ lý luận công tác ở các Học viện,
Viện nghiên cứu, trường đại học, các
trung tâm... Đội ngũ cán bộ này nhìn
chung có bản lĩnh chính trị vững vàng,
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
được đào tạo về chuyên môn, tâm
huyết với nghề nghiệp. Tuy nhiên đội
ngũ cán bộ lý luận còn nhiều bất cập,
hẫng hụt, số cán bộ trẻ chưa thay thế
được cán bộ nhiều tuổi; số cán bộ có
học vị (thạc sĩ, tiến sĩ), học hàm (PGS,
GS) tăng lên nhưng chất lượng khoa
học chưa tăng.

Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 28-
3-1992 của Bộ Chính trị về công tác lý
luận nhận định: “Đội ngũ cán bộ lý
luận chưa đồng bộ và nói chung trình
độ chưa ngang tầm đòi hỏi của sự
nghiệp cách mạng. Đặc biệt là còn rất
thiếu những chuyên gia lý luận đầu
đàn trên các lĩnh vực trọng yếu”. Đến
nay sau hơn 20 năm, nhận định này
vẫn còn đúng. Nhìn chung đội ngũ cán
bộ lý luận hiện nay còn thiếu về số
lượng, yếu về chất lượng, yếu về
chuyên môn, nghiệp vụ, lòng nhiệt
tình, sự say mê nghiên cứu bị chi phối
bởi nhiều nhân tố, nhất là tác động của
mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập
quốc tế. Đội ngũ bị hẫng hụt, tiềm lực
khoa học mỏng, hầu như chưa có cán
bộ đầu đàn tầm cỡ quốc tế; trình độ
ngoại ngữ yếu kém, số cán bộ có thể tự
tham gia tranh luận trong các hội thảo
quốc tế bằng ngoại ngữ rất hiếm, số
người có thể thuyết giảng bằng ngoại
ngữ lại càng hiếm hơn. Số các bài báo
về khoa học xã hội được đăng trên các
tạp chí quốc tế, nhất là các tạp chí
thuộc diện chỉ số ISI, Scopus... gần đây
có tăng lên do sự đầu tư, hỗ trợ của quỹ
NAFOSTED song vẫn còn thấp so với
nhiều nước trong khu vực. Trong các
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trường đại học, cao đẳng, số giáo viên
các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng
6% trong ngành) nhưng phải đảm
nhiệm một khối lượng giảng dạy lớn
(khoảng hơn 10% tổng số giờ của
chương trình) nên chỉ tập trung vào
giảng dạy, ít có điều kiện thời gian
nghiên cứu khoa học. Số cán bộ khoa
học nghỉ hưu hằng năm (khoảng 10%)
nhưng thiếu nguồn cán bộ có chất
lượng bổ sung thay thế (gần đây thực
hiện Nghị định của Chính phủ về kéo
dài tuổi làm việc cho các giáo sư, phó
giáo sư, tiến sĩ trong các cơ sở giáo dục
đại học nên tỷ lệ cán bộ nghỉ hưu có
giảm đi). Số giảng viên có học hàm,
học vị tập trung chủ yếu ở các Học
viện, Viện nghiên cứu, Trường đại học
lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh. Ở các trường chính trị tỉnh,
thành phố, lực lượng giảng viên lý luận
chính trị rất mỏng, nhiều trường
không có tiến sĩ, bổ sung rất khó khăn. 

Điều kiện làm việc, nghiên cứu của
các cơ quan lý luận và cán bộ lý luận
(về cơ sở vật chất, thư viện, sách báo,
thông tin, về cơ chế, chính sách tài
chính, về môi trường học thuật...) còn
nhiều khó khăn, bất cập. Lương bổng,

chế độ đãi ngộ vẫn khuyến khích cán
bộ đi vào con đường thăng quan tiến
chức hơn là đi sâu vào chuyên môn, trở
thành chuyên gia khoa học giỏi.

Thứ tư, phát huy dân chủ trong
nghiên cứu lý luận còn hạn chế, bất cập 

Lý luận khoa học, do bản chất của
nó chỉ có thể tồn tại, phát triển trong
môi trường dân chủ. Dân chủ là động
lực của lý luận khoa học, là không khí
của nhà khoa học. Không có dân chủ
thì không có sáng tạo, không có đột
phá, không có cái mới trong nghiên
cứu lý luận; khoa học lý luận sẽ cằn cỗi,
xơ cứng, thiếu sức sống.

Nhận thức đúng vấn đề trên đây,
Đảng ta đã sớm coi trọng việc phát huy
dân chủ, tự do tư tưởng trong nghiên
cứu lý luận. Trong rất nhiều nghị
quyết, Đảng yêu cầu phải “tạo môi
trường dân chủ thảo luận, tranh luận
khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng
tạo, phát huy trí tuệ của cá nhân và tập
thể trong nghiên cứu lý luận. Khẩn
trương ban hành quy chế dân chủ
trong nghiên cứu lý luận chính trị”7.

Nhưng đáng tiếc, do nhiều nguyên
nhân khác nhau từ sau Đại hội VII
(1991) cho đến nay quy chế dân chủ
trong nghiên cứu lý luận chính trị chưa
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được ban hành. Gần đây, ngày 25-4-
2015 Bộ Chính trị khóa XI có ban
hành “Quy định về dân chủ trong
nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ
quan Đảng, Nhà nước”.

Do đó như Nghị quyết 37-NQ/TW
nhận định phát huy dân chủ trong
nghiên cứu lý luận chính trị còn có mặt
hạn chế, bất cập. Vẫn còn
tình trạng nhà nghiên
cứu không dám nói
thẳng nói thật vì sợ bị
quy chụp về quan điểm,
né tránh những điều gai
góc, những vấn đề nhạy
cảm, ít thảo luận, trao đổi
đối thoại thẳng thắn, đôi
khi nặng về minh hoạ
cho đường lối, không
phát huy tự do tư tưởng... Đây là một
nguyên nhân quan trọng của sự lạc hậu,
bất cập của lý luận và công tác lý luận.

Thứ năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
tổ chức và quản lý các hoạt động lý luận
còn nhiều bất cập. Thiếu gắn bó mật
thiết giữa nghiên cứu lý luận với tổng
kết thực tiễn, giữa cán bộ lý luận với
cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, giữa
công tác nghiên cứu lý luận với công
tác giảng dạy, tuyên truyền lý luận, đấu

tranh phê phán những quan điểm sai
trái trong điều kiện bùng nổ thông tin,
mạng internet, mạng xã hội.
2. Một số vấn đề đặt ra và giải pháp 

(1) Một số vấn đề đặt ra 
Thứ nhất, cần nắm vững và vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện

mới, không ngừng làm
giàu trí tuệ bằng tinh hoa
văn hóa của nhân loại và
của dân tộc.

Trung thành với chủ
nghĩa Mác - Lênin
không phải là trung
thành trên câu chữ mà
trung thành trong bản
chất khoa học và cách
mạng của nó, trung

thành với linh hồn sống của nó là phép
biện chứng. Bản thân sự trung thành
đòi hỏi, yêu cầu, giả định phải nhận
thức và vận dụng, phát triển sáng tạo.
Kiên định nhưng phải sáng tạo, sáng
tạo trên cơ sở kiên định. Cần phải khắc
phục bệnh chủ quan duy ý chí, cực
đoan, phiến diện, bảo thù trì trệ trong
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm
gương mẫu mực về vận dụng một cách

Trung thành với chủ
nghĩa Mác - Lênin không
phải là trung thành trên
câu chữ mà trung thành
trong bản chất khoa học
và cách mạng của nó,
trung thành với linh
hồn sống của nó là
phép biện chứng.
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sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào
điều kiện cụ thể của Việt Nam, coi
trọng việc kế thừa và phát huy truyền
thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn
hóa nhân loại. Chúng ta trung thành
với chủ nghĩa Mác - Lênin không phải
theo tinh thần biệt phái, định kiến với
các trào lưu tư tưởng khác. Chủ nghĩa
xã hội phải hấp thu vào trong mình tất
cả những tinh hoa của văn hóa nhân
loại. Trước đây Lênin đã từng nói, chỉ
có thể trở thành người cộng sản khi
biết làm giàu trí tuệ của mình bằng tri
thức của nhân loại. Đặc biệt ngày nay,
trong một thế giới phẳng, toàn cầu hóa
thì việc nghiên cứu, chắt lọc, kế thừa
tinh hoa văn hóa nhân loại, kể cả
những học thuyết ngoài mác xít, vận
dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với
Việt Nam có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
trong nghiên cứu, phát triển lý luận,
làm phong phú lý luận của chúng ta.
Đừng để sự khác biệt về ý thức hệ cản
trở chúng ta trong việc kế thừa giá trị
tích cực trong văn hóa của nhân loại.

Thứ hai, thực sự quán triệt nguyên
tắc thống nhất giữa lý luận với thực
tiễn, phải lấy thực tiễn làm điểm xuất
phát và điểm đến của nghiên cứu 
lý luận. 

Nguyên nhân về mặt phương pháp
luận của tình trạng yếu kém, bất cập
của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tiễn, chính là sự tách rời giữa lý luận và
thực tiễn. Nếu tách rời thực tiễn và
tổng kết thực tiễn không bám sát thực
tiễn, không theo kịp sự vận động, biến
đổi của thực tiễn thì nghiên cứu lý luận
sẽ rơi vào tình trạng giáo điều, sách vở,
thuyết lý chung chung, dừng lại ở
những công thức đã có sẵn, ít có cái
mới, đột phá, lý luận thiếu sức sống,
thiếu tính thuyết phục. Mặt khác, nếu
xa rời lý luận, không nắm vững linh
hồn sống của lý luận, thì tổng kết thực
tiễn, việc đề ra các chính sách cho thực
tiễn sẽ thiếu chiều sâu, không đi vào
được bản chất, quy luật vận động của
thực tiễn, “hồn cốt” của thực tiễn, sẽ
rơi vào tình trạng mô tả bề mặt, bề nổi
của đời sống thực tiễn. 

Như vậy thực tiễn và lý luận, tổng
kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận tự
chúng đòi hỏi phải có nhau, giả định
lẫn nhau. Tuy nhiên trong mối quan
hệ đó, thực tiễn phải là điểm xuất phát
và điểm đến của nghiên cứu lý luận vì
thực tiễn là cơ sở và mục đích của
nhận thức. Theo Lênin, quan điểm về
đời sống, về thực tiễn phải là quan
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điểm thứ nhất và cơ bản của lý luận
nhận thức. Hồ Chí Minh đã chỉ ra:
“Lý luận là đem thực tế trong lịch sử,
trong kinh nghiệm, trong các cuộc
đấu tranh xem xét, so sánh thật kỹ
lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận.
Rồi lại đem nó chứng minh với thực
tế. Đó là lý luận chân chính”8. Chúng
ta có lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, đó là một thuận lợi rất
quan trọng, song chưa đủ. Chúng ta
phải thường xuyên bám sát thực tiễn,
nắm bắt thực tiễn, kịp thời phát hiện
những vấn đề, những mâu thuẫn,
những điểm nghẽn cản trở sự phát
triển; phải chú trọng nghiên cứu,
phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn
để làm rõ các vấn đề lý luận còn chưa
sáng tỏ. Không nắm bắt, bám sát, tổng
kết thực tiễn, thì không thể bổ sung,
phát triển lý luận, lý luận sẽ trở nên
lạc hậu, xơ cứng, thiếu sức sống. Tổng
kết thực tiễn phải được coi là phương
pháp căn bản để bổ sung, phát triển lý
luận, tìm lời giải cho lý luận. Trước
đây chính các nhà kinh điển của chủ
nghĩa Mác - Lênin đã dạy rằng những
vấn đề đẩy lý luận vào con đường bế
tắc chỉ có thể tìm thấy cách giải quyết
từ trong thực tiễn. 

Thứ ba, nghiên cứu, tư vấn về chính
sách - khâu quan trọng để gắn kết lý
luận với thực tiễn. 

Trong điều kiện Đảng cầm quyền,
lãnh đạo Nhà nước và xã hội, các quyết
sách lãnh đạo của Đảng được cụ thể
hóa thành đường lối, chính sách, pháp
luật để đi vào cuộc sống. Nghiên cứu
lý luận nhất là lý luận chính trị, một
mặt nhằm cung cấp cơ sở khoa học
cho việc hoạch định đường lối, chính
sách, mặt khác, qua đó phát hiện, nắm
bắt được những vấn đề của đường lối,
chính sách, những vướng mắc, yêu cầu
của chính sách để giải quyết. Nghiên
cứu lý luận chính trị nếu không gắn
chặt với việc nghiên cứu, tư vấn về
chính sách sẽ làm cho lý luận một mặt
xa rời thực tiễn, mặt khác chính sách
thiếu hàm lượng lý luận, dẫn đến tình
trạng “lý luận trên trời, cuộc đời dưới
đất, chính sách lơ lửng trên không
trung”. Lý luận - chính sách - thực tiễn
là những vòng khâu có quan hệ chặt
chẽ với nhau. Lý luận muốn đi vào
thực tiễn phải qua khâu nghiên cứu, tư
vấn, xây dựng chính sách. Nghiên cứu
chính sách là thiết kế phương thức để
cho lý luận, đường lối của Đảng có thể
thực hiện được trong thực tiễn. Mối
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quan hệ đó cần phải được thể hiện
thành mối quan hệ về mặt tổ chức giữa
các cơ quan nghiên cứu lý luận, tham
mưu, tư vấn chính sách, hoạch định
chính sách, tổ chức thực hiện.

(2) Một số giải pháp chủ yếu 
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với công tác lý luận. 
Như Nghị quyết số 37 của Bộ Chính

trị khóa XI đã khẳng định “Các cơ
quan lãnh đạo của Đảng phải quan
tâm đặc biệt đến công tác lý luận, tổng
kết thực tiễn”. Đảng phải coi công tác
lý luận là công việc thiết thân đối với
Đảng, tạo tiềm lực lâu dài, sức mạnh
nội sinh của Đảng; phải coi xây dựng
Đảng về lý luận là một nhiệm vụ quan
trọng của xây dựng Đảng về chính trị,
tư tưởng. 

Nghị quyết 37 cũng đã chỉ ra: Đảng
lãnh đạo công tác lý luận bằng việc xác
định quan điểm, phương hướng
nghiên cứu; định hướng việc xây dựng
các cơ quan nghiên cứu, phát triển đội
ngũ cán bộ lý luận, xây dựng chính
sách khuyến khích tài năng và lao động
sáng tạo; giao thực hiện các chương
trình, đề tài nghiên cứu; tạo điều kiện
cần thiết cho hoạt động nghiên cứu lý
luận. Tổ chức, thu hút cán bộ khoa học

và các cơ quan khoa học tham gia tích
cực vào quá trình hoạch định đường
lối, chủ trương, chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước.

Hai là, tiếp tục xây dựng, phát triển
đội ngũ cán bộ lý luận, các chuyên gia
đầu ngành, nâng cao trình độ, năng lực
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn
cho cán bộ. 

Đảng, Nhà nước cần quan tâm
mạnh mẽ đến việc xây dựng, phát
triển đội ngũ cán bộ lý luận cả về quan
điểm, nhận thức; về bản lĩnh chính trị
và phẩm chất đạo đức; về lãnh đạo,
quản lý; về chủ trương, chính sách, cơ
chế; cần có chính sách khuyến khích,
đãi ngộ thích đáng, bảo đảm đời sống
vật chất và tinh thần của các nhà khoa
học, hướng các nhà khoa học đi sâu
vào chuyên môn, thành những chuyên
gia giỏi.

Cần đổi mới căn bản công tác đào
tạo cán bộ lý luận từ quy hoạch,
chương trình, nội dung, phương pháp
đến quy chế tuyển chọn, tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng, chú trọng cả
nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng
dụng nhằm hình thành và phát triển
đội ngũ chuyên gia giỏi, đội ngũ cán bộ
đầu đàn, có bản lĩnh chính trị vững



vàng, có kinh nghiệm thực tiễn, có
trình độ lý luận cao, giàu khả năng tư
duy sáng tạo; đồng thời quan tâm xây
dựng đội ngũ cán bộ kế cận, vừa đáp
ứng những nhiệm vụ trước mắt vừa
chuẩn bị tiềm lực cho sự phát triển lâu
dài trong tương lai.

Ba là, phát huy mạnh mẽ dân chủ,
khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong
nghiên cứu lý luận.

Để phát huy dân chủ trong nghiên
cứu lý luận, từ rất sớm (sau Đại hội
VII năm 1991) Đảng ta đã chủ trương
phải xây dựng quy chế dân chủ trong
nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng,
nghiên cứu khoa học xã hội nói
chung. Từ đó đến nay Đảng ta kiên trì
chủ trương này. Cho đến nay, mặc dù
chưa có quy chế dân chủ, song Bộ
Chính trị khóa XI đã ban hành Quy
định về dân chủ trong nghiên cứu lý
luận chính trị trong các cơ quan đảng,
nhà nước (Quy định số 285-NQ/TW).
Quy định đã ghi rõ: “Dân chủ trong
nghiên cứu lý luận chính trị là bảo
đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ
chức, cá nhân được tự do sáng tạo, độc
lập suy nghĩ, kiến nghị, được tôn
trọng, tiếp thu ý kiến, vận dụng, sử
dụng kết quả nghiên cứu trong các

hoạt động nghiên cứu lý luận chính
trị, phù hợp với pháp luật hiện hành”.
Mặc dù quy định mới giới hạn trong
nghiên cứu lý luận chính trị trong các
cơ quan đảng, nhà nước, song đây là
một bước tiến trong nhận thức của
Đảng, tạo cơ sở chính trị quan trọng
để phát huy dân chủ, tính sáng tạo
trong nghiên cứu lý luận để đóng góp
vào công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước. Các cơ quan đảng, nhà nước có
chức năng nghiên cứu lý luận chính
trị, nhất là các Học viện, Viện nghiên
cứu, trường đại học... cần phổ biến,
quán triệt quy định này đến lãnh đạo,
những người làm công tác nghiên cứu,
giảng dạy, tuyên truyền về lý luận
chính trị nắm vững và vận dụng. Trên
cơ sở quy định này có thể tiếp tục
nghiên cứu để xây dựng quy chế dân
chủ trong nghiên cứu khoa học xã hội
với phạm vi rộng hơn và quy định chi
tiết, cụ thể hơn.

Có thể coi việc phát huy mạnh mẽ
dân chủ, thực hành dân chủ rộng rãi là
khâu đột phá trong nghiên cứu lý luận.
Dân chủ phải trở thành động lực to lớn
cho khám phá, sáng tạo trong lý luận
để có những phát hiện mới trong khoa
học phát huy tự do tư tưởng trong
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nghiên cứu lý luận, đồng thời phải giữ
nghiêm kỷ cương trong việc phổ biến
kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu không
có vùng cấm nhưng việc giảng dạy,
tuyên truyền phải theo
quy định.

Bốn là, tiếp tục đổi
mới cơ chế quản lý hoạt
động lý luận; kiện toàn
hệ thống các cơ quan
nghiên cứu lý luận; mở
rộng hợp tác quốc tế
trong công tác lý luận. 

Cần nâng cao chất
lượng và hiệu quả của
công tác lý luận để đóng
góp xứng đáng vào sự
lãnh đạo của Đảng, quản
lý của Nhà nước. Cần
đổi mới tất cả các khâu
của công tác lý luận từ việc xác định
mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu sao cho
sát thực tiễn, cụ thể, thiết thực, tránh
trùng lắp; xây dựng hệ thống các
chương trình, đề tài nghiên cứu các cấp
cho phù hợp, đổi mới việc tổ chức, triển
khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực
tiễn, tăng cường tính tự chủ của các tổ
chức nghiên cứu, tiếp tục đổi mới việc
quản lý tài chính trong nghiên cứu

khoa học, tạo thuận lợi nhất cho các
nhà nghiên cứu, đảm bảo các điều kiện
vật chất cho công tác nghiên cứu và ứng
dụng vào thực tiễn; cần chú trọng khâu

đánh giá, nghiệm thu sản
phẩm nghiên cứu, bảo
đảm tính khách quan,
trung thực khoa học.

Cần nghiên cứu để rà
soát, sắp xếp các cơ quan
khoa học (các Học viện,
Viện Nghiên cứu, trường
đại học...) theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương
6 khóa XII, bảo đảm tinh
gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả, chú ý đặc thù
của khoa học. 

Cần xây dựng cơ chế
gắn kết giữa nghiên cứu

lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa công
tác nghiên cứu lý luận và công tác đào
tạo, giảng dạy lý luận, giữa cán bộ lý
luận và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực
tiễn. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa
các cơ quan lý luận với cơ quan tư vấn,
hoạch định chính sách, cơ quan tham
mưu, cơ quan chỉ đạo thực tiễn. 

Cần tăng cường mở rộng quan hệ
hợp tác quốc tế về lý luận theo hướng

Cần tăng cường mở
rộng quan hệ hợp tác
quốc tế về lý luận theo
hướng đa dạng hóa các
hình thức hợp tác và
các tổ chức hợp tác,
nâng cao hiệu quả hợp
tác để tiếp cận những
thành tựu trí tuệ của
thế giới trên nhiều lĩnh
vực khác nhau, mở
rộng tầm nhìn, tham
khảo kinh nghiệm. 



đa dạng hóa các hình thức hợp tác và
các tổ chức hợp tác, nâng cao hiệu quả
hợp tác để tiếp cận những thành tựu
trí tuệ của thế giới trên nhiều lĩnh vực
khác nhau, mở rộng tầm nhìn, tham
khảo kinh nghiệm. Cần tăng cường
nghiên cứu các trào lưu tư tưởng, các
lý thuyết mới trên quan điểm khách
quan và biện chứng, tiếp thu những giá
trị tiến bộ. Khuyến khích các nhà khoa
học Việt Nam công bố các bài viết trên
các tạp chí nước ngoài, nhất là các tạp

chí trong danh mục tạp chí được xếp
hạng thế giới là ISI hoặc Scopus.

Cần tăng cường đưa các nhà khoa
học Việt Nam ra nước ngoài học tập,
bồi dưỡng, tham gia các hội thảo quốc
tế, trao đổi chuyên gia, học thuật, tiếp
cận thông tin, hợp tác nghiên cứu với
các cơ quan khoa học nước ngoài.
Cần chuẩn bị tốt về nhận thức chính
trị, chuyên môn, phong cách, ngoại
ngữ cho cán bộ trong hợp tác quốc tế
về lý luận n
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1, 5 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,
Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.118, 193 và 67.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.78.
3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.65.
4, 7 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.172, 256.
6 Xem: Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về “nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý
luận trong tình hình mới”.
8 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nbx Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.273-274.



Trong kho tàng lý luận của Đảng
và Nhà nước ta, những vấn đề
lý luận thuộc lĩnh vực quốc

phòng, an ninh, đối ngoại chiếm vị trí
hết sức quan trọng. Hệ thống lý luận đó
trở thành những luận cứ để Đảng và
Nhà nước đề ra đường lối, chính sách
bảo vệ Tổ quốc, ứng phó với mọi biến
động của thời cuộc. Điều này thể hiện
rất rõ trong từng thời kỳ của cách mạng,
nhất là trong hơn 30 năm đổi mới vừa
qua. Có thể nêu bật những đổi mới
nhận thức, quan điểm của Đảng và Nhà
nước đối với lĩnh vực quốc phòng, an
ninh, đối ngoại thời gian qua trên một
số nội dung chính yếu.
I. NhỮNg KẾT QuẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Nhận thức về bảo vệ Tổ quốc của
Đảng đã có sự đổi mới, phát triển và
ngày càng hoàn thiện

Nhận thức về mối quan hệ giữa hai
nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa
xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa 

Quy luật dựng nước đi đôi với giữ
nước, giữ nước từ khi nước chưa nguy,
giữ nước từ thời bình được Đảng ta
nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc
hơn trong quá trình đổi mới nhận thức
về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong quá trình đổi mới, Đảng ta
nhận thức ngày càng rõ hơn bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một
trong hai nhiệm vụ chiến lược, có mối
quan hệ biện chứng, không thể tách rời;
trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây
dựng đất nước, đồng thời rất coi trọng
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Có xây dựng
tốt mới tạo được sức mạnh cho bảo vệ
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nhẬn thỨc lÝ luẬn 
VỀ QuỐc PHÒNG, aN NINH, ĐỐI NGOẠI: 

thỰc trạng và vấn đỀ đẶt ra
l GS.TS Vũ VăN HiềN

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương



Tổ quốc, có bảo vệ tốt mới tạo được
điều kiện thuận lợi cho xây dựng đất
nước. Nhận thức về kết hợp chặt chẽ
nhiệm vụ kinh tế với quốc phòng; quốc
phòng với an ninh và đối ngoại ngày
càng đầy đủ, toàn diện hơn. Đảng ta
khẳng định: Phát triển kinh tế là trung
tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát
triển văn hóa - nền tảng tinh thần của
xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là
nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Việc nhận thức đúng và cụ thể hóa
mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc tạo cơ sở quan trọng cho sự

nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh,
bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo thuận lợi
cho phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng đất nước. Nhận thức của Đảng
về sự tất yếu có tính quy luật xây dựng
chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa đã khắc phục
được một số nhận thức không đúng
như: tách rời giữa hai nhiệm vụ chiến
lược; chỉ nhấn mạnh nhiệm vụ xây
dựng, phát triển kinh tế; nhận thức
quân sự đơn thuần trong thực hiện các
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ
Tổ quốc... Những thành tựu quan
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trọng trong giữ vững ổn định chính trị,
phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng,
an ninh... trong những năm qua đã
chứng tỏ nhận thức đúng đắn của
Đảng ta về kết hợp giữa hai nhiệm vụ
chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức của Đảng về mối quan hệ
giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh
và đối ngoại ngày càng đầy đủ, toàn
diện hơn, nhất là về kết hợp kinh tế với
quốc phòng, an ninh. Ngay từ Đại hội
Đảng lần thứ VI, VII, Đảng ta đã xác
định : “Kết hợp chặt chẽ kinh tế với
quốc phòng, quốc phòng với kinh tế
trong quy hoạch và kế hoạch phát triển
kinh tế của cả nước và trên từng địa
phương”1. Quá trình đổi mới, Đảng ta
nhận thức cụ thể hơn, hoàn chỉnh hơn
về sự kết hợp kinh tế với quốc phòng,
an ninh; nhấn mạnh kết hợp kinh tế
với quốc phòng, an ninh trong các
chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng
tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn
dân, an ninh nhân dân. Trong bối cảnh
toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Đảng
nhận thức đối ngoại là một mặt trận
quan trọng góp phần ngăn ngừa xung
đột vũ trang, chiến tranh, tạo dựng

môi trường hòa bình để xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Do đó, quốc phòng, an
ninh phải thường xuyên kết hợp chặt
chẽ với đối ngoại, hợp tác quốc tế; lấy
hợp tác là chính, đấu tranh để hợp tác
quốc tế tốt hơn, tránh căng thẳng, đối
đầu. Đảng không những nhận thức
ngày càng đúng hơn về sự kết hợp chặt
chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh và
đối ngoại mà còn nhấn mạnh: “Kết
hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh
và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc
tế về quốc phòng, an ninh”2.

Nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc đã phát triển ngày càng phù
hợp với tình hình thế giới, khu vực, trong
nước, hài hòa giữa nhu cầu bảo vệ và
khả năng đất nước, là cơ sở để thống
nhất các nguồn lực bảo vệ Tổ quốc

Trong Cương lĩnh năm 1991, Đảng
nhận thức về mục tiêu, nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc một cách toàn diện : “Bảo
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh
thổ toàn vẹn của Tổ quốc, bảo vệ chế
độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định chính
trị, trật tự và an toàn xã hội, quyền làm
chủ của nhân dân, làm thất bại mọi âm
mưu và hành động của các thế lực đế
quốc, phản động phá hoại sự nghiệp
cách mạng của nhân dân ta”3. 
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Đến Nghị quyết Trung ương 8 khóa
IX và Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa
XI, tiếp đó là Đại hội XII, mục tiêu, yêu
cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc càng
được nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn.
Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là
“bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân
dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ
sự nghiệp đổi mới sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích
quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa
dân tộc; giữ vững môi trường hòa
bình, ổn định chính trị, an ninh quốc
gia, trật tự an toàn xã hội”4. 

Điểm mới trong mục tiêu bảo vệ Tổ
quốc là khẳng định rõ nội dung bảo vệ
lợi ích quốc gia - dân tộc và bảo vệ nền
văn hóa. Đảng không những nhận
thức ngày càng rõ, sâu sắc, toàn diện
hơn về nội dung của mục tiêu bảo vệ
Tổ quốc, mà còn thấy rõ mối quan hệ
biện chứng giữa các nội dung mục tiêu,
sự gắn kết giữa hai mặt lịch sử và chính
trị - xã hội trong mục tiêu, nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức về quan điểm và phương
châm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc của Đảng
được phát triển toàn diện, phù hợp với

yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; là cơ
sở để vận dụng giải quyết các vấn đề
thực tiễn đặt ra

Trong quá trình đổi mới, quan điểm
bảo vệ Tổ quốc của Đảng ngày càng
được bổ sung, phát triển, toàn diện,
đầy đủ hơn. Nghị quyết số 28-NQ/TW
khóa XI đã xác định rõ vai trò lãnh đạo
của Đảng, quản lý của Nhà nước; mối
quan hệ gắn bó giữa mục tiêu bảo vệ
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc với giữ vững
ổn định chính trị và môi trường hòa
bình, ổn định để phát triển đất nước;
kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến
lược; xây dựng sức mạnh tổng hợp của
đất nước; giữ vững độc lập, tự chủ,
đồng thời chủ động, tích cực hội nhập
quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa
quan hệ quốc tế; vận dụng đúng đắn
quan điểm về đối tác, đối tượng; nắm
chắc tình hình, chủ động phòng ngừa,
phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố
gây mất ổn định, nhất là các nhân tố
bên trong có thể dẫn đến những đột
biến bất lợi. Khắc phục các hạn chế
trước đây, Đảng đã cụ thể hóa phương
châm chỉ đạo: Kiên định về mục tiêu,
nguyên tắc chiến lược; linh hoạt, mềm
dẻo về sách lược. Kiên trì giải quyết
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tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp
hòa bình trên cơ sở bảo đảm lợi ích
quốc gia - dân tộc, phù hợp với luật
pháp quốc tế; có đối sách phù hợp với
từng đối tượng, từng tình huống.
2. Xác định xây dựng nền quốc
phòng toàn dân gắn với xây dựng
nền an ninh nhân dân là quan điểm
cơ bản, nhất quán của Đảng

Theo quan điểm của Đảng, quốc
phòng là công cuộc giữ nước, trước
hết là giữ nước trong điều kiện hòa
bình và sẵn sàng đánh thắng chiến
tranh xâm lược. Quốc phòng của ta là
quốc phòng toàn dân. Chúng ta xây
dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn
diện, độc lập, tự chủ, tự cường, mang
tính tự vệ, ngày càng hiện đại. Nhận
thức sâu sắc hơn vấn đề xây dựng “thế
trận lòng dân” trong xây dựng tiềm
lực chính trị - tinh thần, trong chiến
tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Xây
dựng Quân đội nhân dân và Công an
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh
nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó
xây dựng một số lực lượng tiến lên
hiện đại, có số lượng và tổ chức, biên
chế hợp lý, chất lượng tổng hợp và sức
chiến đấu cao; đồng thời, quan tâm
xây dựng lực lượng dự bị động viên

hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp,
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
trong mọi tình huống. Đã nhận thức
đầy đủ hơn về vị trí, vai trò và sự cần
thiết xây dựng và ban hành chiến lược
bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc
phòng, chiến lược quân sự và chiến
lược an ninh quốc gia; chủ trương, đối
sách về đấu tranh quốc phòng, an
ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời bình
ngày càng rõ, đầy đủ hơn.

Đảng ta luôn nhận thức đúng sức
mạnh quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân là sức mạnh tổng hợp của
các lực lượng, của các lĩnh vực chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh, đối ngoại và nhấn
mạnh: lực lượng toàn dân là lực lượng
đông đảo nhất, kịp thời nhất, nhanh
nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất của
quốc phòng, an ninh, trong đó lực
lượng vũ trang là nòng cốt. nhận thức
của Đảng về xây dựng lực lượng vũ
trang nhân dân ngày càng đầy đủ, toàn
diện: “Xây dựng Quân đội nhân dân,
Công an nhân dân cách mạng, chính
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu
tiên hiện đại hóa một số quân chủng,
binh chủng, lực lượng; vững mạnh về
chính trị, nâng cao chất lượng tổng
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hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối
trung thành với Tổ quốc, với Đảng,
Nhà nước và nhân dân”5. Đảng xác
định xây dựng Quân đội nhân dân
toàn diện về chính trị, quân sự, tổ chức,
vũ khí trang bị,... Xây dựng quân đội về
chính trị là cơ sở để nâng cao chất
lượng tổng hợp, bảo đảm quân đội
tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà
nước và nhân dân. Trong đó, quan
trọng nhất là tăng cường sự lãnh đạo
tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của
Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân
đội về tổ chức tinh, gọn, mạnh. Bảo
đảm vũ khí trang bị cho quân đội theo
hướng từng bước hiện đại, trong đó
một số đơn vị tiến thẳng lên hiện đại
như: hải quân, không quân, thông tin,
tác chiến điện tử,...

Đảng ta nhận thức ngày càng đầy
đủ, cụ thể hơn về xây dựng thế trận
quốc phòng toàn dân gắn với xây
dựng thế trận an ninh nhân dân. Đảng
thường xuyên nhấn mạnh phải xây
dựng ngày càng hoàn thiện các nội
dung của thế trận quốc phòng toàn
dân, thế trận an ninh nhân dân; nhất
là việc điều chỉnh bố trí lực lượng, xây
dựng công trình phòng thủ trên các
hướng, các địa bàn chiến lược, ưu tiên

xây dựng các công trình phòng thủ
biển đảo và thềm lục địa, biên giới,
vùng sâu, vùng xa,... Điểm nổi bật
trong sự phát triển nhận thức là Đảng
đã nhận thức đúng vai trò quan trọng
của xây dựng “thế trận lòng dân” và
xây dựng các tỉnh, thành phố thành
khu vực phòng thủ vững chắc. Xây
dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành
phố vững chắc là cơ sở, nền tảng để
hình thành thế trận của quân khu và
của cả nước. Xây dựng “thế trận lòng
dân” làm nền tảng tinh thần cho thế
trận quốc phòng toàn dân, thế trận an
ninh nhân dân, là khâu đột phá trong
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,
củng cố lòng tin của nhân dân đối với
Đảng, Nhà nước. Thế trận an ninh
nhân dân theo nhận thức của Đảng là:
“Tổ chức, bố trí lực lượng tổng hợp,
toàn diện của toàn dân phối hợp trong
một chiến lược chung để bảo vệ an
ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính
trị và trật tự, an toàn xã hội”6. Đồng
thời với bổ sung, phát triển nhận thức
về nền an ninh nhân dân, xây dựng
thế trận an ninh nhân dân, Đảng nhấn
mạnh: “Xây dựng vững chắc nền quốc
phòng toàn dân, thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với nền an ninh nhân
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dân, thế trận an ninh nhân dân”7. Nghị
quyết Trung ương 8 khóa IX chỉ rõ:
“Củng cố, hoàn thiện thế trận quốc
phòng toàn dân và thế trận an ninh
nhân dân là một nội dung cơ bản
trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc”. Sự
gắn kết giữa xây dựng thế trận quốc
phòng toàn dân với xây dựng thế trận
an ninh nhân dân thể hiện ở sự gắn
kết trong xây dựng khu vực phòng thủ
địa phương.

Nhận thức của Đảng về xây dựng
chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng
chiến lược quốc phòng và chiến lược
an ninh quốc gia ngày càng rõ ràng,
đầy đủ hơn. Trước và trong những
năm đầu của thời kỳ đổi mới, các vấn
đề cơ bản của chiến lược bảo vệ Tổ
quốc đã được hình thành và thể hiện
trong các nghị quyết của Đảng, và từ
nghị quyết chuyển thành các kế hoạch
chiến lược. Việc đồng thời thực hiện
hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải xây dựng
cả hai chiến lược cơ bản của đất nước.
Trong khi chiến lược phát triển kinh tế
- xã hội đã có thì việc xây dựng chiến
lược bảo vệ Tổ quốc thể hiện sự nhận
thức đầy đủ của Đảng. Năm 2003,
Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung

ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị
quyết Trung ương 8 khóa IX và Nghị
quyết số 28-NQ/TW khóa XI đề ra
phương hướng chính trị về bảo vệ Tổ
quốc, đồng thời đề cập cụ thể các vấn
đề của chiến lược bảo vệ Tổ quốc như:
mục tiêu, quan điểm, phương châm,
nhiệm vụ, giải pháp,... Nghị quyết
Trung ương 8 khóa IX và Nghị quyết
số 28-NQ/TW khóa XI đóng vai trò
như một trong hai chiến lược cơ bản
của đất nước; là cơ sở để lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ
quốc và chỉ đạo xây dựng các chiến
lược chuyên ngành. Đây là sự phát triển
mới về tư duy, đánh dấu bước đột phá
trong nhận thức và sự lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
3. Nhận thức của Đảng về phương
thức bảo vệ Tổ quốc, về đối tác, đối
tượng có sự phát triển, phù hợp với
tình hình mới

Phương thức bảo vệ Tổ quốc là kết
hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phi vũ
trang và đấu tranh vũ trang, kết hợp
xây dựng với bảo vệ, lấy xây dựng để
bảo vệ; nhấn mạnh phương thức “phi
vũ trang”, bảo vệ Tổ quốc từ xa, đấu
tranh chống “diễn biến hòa bình” và
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phòng, chống “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ; cụ thể hóa
quan điểm chủ động bảo vệ Tổ quốc từ
thời bình, giữ nước từ lúc nước chưa
nguy; phát triển, hoàn thiện quan điểm
“tự bảo vệ” trong điều kiện mới.

Trước những biến động của tình
hình thế giới, các thế lực thù địch đẩy
mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến
hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những
hình thức, thủ đoạn mới..., nhận thức
của Đảng về phương thức bảo vệ Tổ
quốc được bổ sung, phát triển ngày
càng đầy đủ hơn. Theo đó, phương
thức bảo vệ Tổ quốc là: Kết hợp chặt
chẽ đấu tranh vũ trang và đấu tranh
phi vũ trang, kết hợp bảo vệ với xây
dựng, lấy xây dựng để bảo vệ. Phương
thức đấu tranh phi vũ trang ngày càng
có vị trí quan trọng, được mở rộng với
nhiều hình thức, trên các lĩnh vực:
Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa,
an ninh, đối ngoại,...

Nhận thức về đối tác, đối tượng, về
quan hệ đối tác, đối tượng có bước
phát triển mang tính đột phá, có cách
nhìn biện chứng; chuyển từ tư duy
bạn, thù sang tư duy đối tác, đối tượng
trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc;
thấy rõ sự đan xen, chuyển hóa giữa

đối tượng, đối tác; xác định lấy đối tác
làm cơ sở để thiết lập quan hệ quốc tế
rộng rãi; đồng thời đấu tranh với đối
tượng, với mặt đối tượng. Phát triển
nhận thức về nguy cơ, thách thức đối
với an ninh quốc gia, từ nhận thức an
ninh quốc gia chủ yếu là vấn đề nội bộ
đến an ninh tổng hợp, toàn diện; phát
triển nhận thức về an ninh phi truyền
thống, về an ninh chủ động, an ninh
mạng, về lý luận khoa học an ninh; về
vị trí, vai trò của quốc phòng, an ninh
trong tình hình mới. Nhận thức về đối
ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế
về quốc phòng có sự phát triển.

Xác định đối tác, đối tượng là vấn đề
rất cơ bản, nhạy cảm, liên quan trực
tiếp đến chính sách đối nội, đối ngoại
của đất nước. Quá trình đổi mới, Đảng
ta chuyển từ tư duy “bạn - thù” sang tư
duy đối tác, đối tượng. Nghị quyết
Trung ương 8 khóa IX chỉ rõ: Để phát
huy thuận lợi, hạn chế thách thức, cần
có cách nhìn mới và thống nhất về đối
tác, đối tượng theo nguyên tắc:
“Những ai chủ trương tôn trọng độc
lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng
quan hệ hữu nghị và hợp tác bình
đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là
đối tác của chúng ta. Bất kể thế lực nào
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có âm mưu và hành động chống phá
mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối
tượng đấu tranh”8. Nguyên tắc đó trở
thành quan điểm về đối tác, đối tượng
trong Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa
XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình mới. Theo nhận thức của
Đảng, đối tượng không chỉ là lực lượng
gây chiến tranh, bạo loạn lật đổ, mà
còn là kẻ xâm phạm chủ quyền, lợi ích
quốc gia - dân tộc, bằng phương thức
vũ trang hoặc phi vũ trang.
4. Sự phát triển nhận thức về vai trò
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi
mặt của Đảng đối với lực lượng vũ
trang, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,
bảo vệ Tổ quốc

Nhận thức về vai trò lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng và
quản lý của Nhà nước đối với lực
lượng vũ trang, nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh, bảo vệ Tổ quốc ngày càng
hoàn thiện. 

Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang là
vấn đề có tính quy luật, là nguyên tắc
trong xây dựng lực lượng vũ trang,
được Đảng ta nhận thức ngày càng rõ
và toàn diện hơn trong quá trình đổi
mới. Sự phát triển nhận thức của Đảng

được thể hiện qua các đại hội, trong
Điều lệ và các nghị quyết của Đảng.

Trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt
Nam khóa VI, lần đầu tiên tổ chức
đảng trong Quân đội nhân dân và
Công an nhân dân được quy định
thành chương riêng. Trong đó quy
định: “Quân đội nhân dân Việt Nam
và Công an nhân dân Việt Nam đặt
dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung,
thống nhất về mọi mặt của Đảng...”.
Điều lệ Đảng khóa VII đã bổ sung,
phát triển nguyên tắc Đảng lãnh đạo
“tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” thay
cho nguyên tắc “trực tiếp, tập trung,
thống nhất về mọi mặt”. Đây là sự phát
triển mới về nguyên tắc; tiếp tục khẳng
định dứt khoát vai trò lãnh đạo lực
lượng vũ trang của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Đảng lãnh đạo trên tất cả
các lĩnh vực, trên tất cả các mặt công
tác, trong tất cả các nhiệm vụ. Vai trò
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
của Đảng đối với lực lượng vũ trang
được thể hiện: Đảng định ra đường lối
quân sự, an ninh, xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, nền an ninh nhân
dân, lực lượng vũ trang nhân dân và
tiến hành chiến tranh nhân dân; lãnh
đạo công tác khoa học quân sự, khoa



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

58 SỐ 53+54 (187+188) - 2018

học an ninh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật, nuôi dưỡng bộ đội, công an; lãnh
đạo tiến hành công tác Đảng, công tác
chính trị,... 

Nhận thức về vai trò lãnh đạo của
Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng,
an ninh, bảo vệ Tổ quốc được bổ sung,
phát triển trong quá trình lãnh đạo sự
nghiệp đổi mới. Đại hội VI chủ
trương: “tăng cường khả năng quốc
phòng và an ninh của đất nước...”. Đại
hội VII của Đảng khẳng định: “Tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
quân đội và sự nghiệp quốc phòng...”9.
Đến Đại hội VIII, Nghị quyết Đại hội
chỉ rõ: “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với quân đội và công an, đối
với sự nghiệp củng cố quốc phòng và
an ninh”10. Đại hội IX bổ sung, phát
triển: “Thường xuyên tăng cường sự
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi
mặt của Đảng đối với Quân đội nhân
dân và Công an nhân dân, đối với sự
nghiệp quốc phòng và an ninh”11. Đây
là sự phát triển mới trong nhận thức
của Đảng về nguyên tắc lãnh đạo.
Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX và
Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới tiếp tục khẳng định và bổ

sung: “Giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp,
tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Đến Đại
hội XI, Đảng đã xác lập hoàn chỉnh
nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội,
công an, sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ
Tổ quốc. Đại hội X, XI và XII của
Đảng tiếp tục khẳng định: Tăng cường
sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi
mặt của Đảng, sự quản lý tập trung
thống nhất của Nhà nước đối với quân
đội, công an và sự nghiệp quốc phòng
- an ninh.
5. Phát triển nhận thức về thời
đại, thế giới và mục tiêu, nhiệm vụ
đối ngoại

Đảng ta đã nhận thức ngày càng
sâu sắc hơn về thời đại, thế giới. 

Dù thế giới có nhiều đổi thay, Đảng
ta vẫn khẳng định: thời đại hiện nay là
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế
giới, bắt đầu từ Cách mạng Tháng
Mười Nga. Đây là thời đại lịch sử dài,
trải qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn
với tính chất và nội dung các mâu
thuẫn cũng như các vấn đề chính trị,
kinh tế, xã hội không giống nhau.
Chính sự nhất quán và nhìn xa trông
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rộng như vậy giúp chúng ta xác định
rõ hướng đi đúng quy luật phát triển
của xã hội loài người. Trên cơ sở nhận
thức như vậy, Đảng ta đã đưa ra đường
lối chiến lược và cách mạng nước ta
luôn đi đúng hướng, đạt được từ thắng
lợi này đến thắng lợi khác.

Về mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại
Trong việc xác định mục tiêu,

nhiệm vụ đối ngoại, lợi ích quốc gia,
dân tộc là một trong những vấn đề
quan trọng nhất. Đại hội XII của Đảng
đã chỉ rõ: “Bảo đảm lợi ích tối cao của
quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc
tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện
nhất quán đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa
dạng hóa, đa phương hóa trong quan
hệ đối ngoại...”12.

Quan điểm nhất quán của Đảng ta
là triển khai, thực hiện công tác đối
ngoại để kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại, đối ngoại phục vụ
đối nội. Mở rộng quan hệ đối ngoại
nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng
cường hợp tác kinh tế đối ngoại để
phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Công tác đối ngoại được đẩy

mạnh sẽ tạo môi trường quốc tế hòa
bình, ổn định, thiết thực góp phần bảo
vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Về phương châm và định hướng đối
ngoại

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về
thời đại và tình hình thế giới, khu vực,
Đảng ta đã đổi mới tư duy trong
phương châm và định hướng công tác
đối ngoại. Trong khi nhận rõ hợp tác
và phát triển là xu thế và thay cho đối
đầu là hợp tác, Đảng ta xác định hợp
tác đồng thời phải đi đôi với đấu tranh,
cạnh tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng
của quốc gia, đồng thời đấu tranh,
cạnh tranh để hợp tác chéo không dẫn
tới đối đầu. Về xử lý các mối quan hệ
với các nước lớn, giữa quan hệ với các
nước láng giềng là những quan hệ
chằng chịt, phức tạp, đòi hỏi chính
sách đối ngoại mềm dẻo, cùng với cách
thức ứng phó khéo léo với tinh thần
bảo vệ được lợi ích quốc gia và giữ gìn
hòa bình, hợp tác, phát triển.
6. Về hội nhập quốc tế 

Đảng ta đã xác định hội nhập quốc
tế là định hướng chiến lược để xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi hội nhập
quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và



của cả hệ thống chính trị. Hội nhập
quốc tế trên cơ sở phát huy tối đa nội
lực, tranh thủ ngoại lực; hội nhập kinh
tế là trọng tâm, hội nhập các lĩnh vực
khác từng bước được mở rộng; nghiêm
chỉnh tuân thủ các cam kết quốc tế đi
đôi với chủ động, tích cực tham gia xây
dựng, thực hiện các chuẩn mực chung,
bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.
Nhận thức sâu sắc hơn quan hệ giữa
hội nhập quốc tế và giữ vững độc lập,
tự chủ, chủ quyền quốc gia. Nhận thức
rõ hơn, đầy đủ hơn các đặc điểm của
môi trường quốc tế cũng như các hệ
thống công cụ, quyền lực được sử dụng
để chi phối, kiểm soát quá trình hội
nhập quốc tế.
II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ NHỮNG
VẤN ĐỀ ĐẶT RA
1. Một số hạn chế về nhận thức

Bên cạnh những thành tựu trên,
nhận thức về quốc phòng, an ninh, đối
ngoại còn có mặt hạn chế.

Thứ nhất, nhận thức về mối quan
hệ và kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
kết hợp kinh tế với quốc phòng, an
ninh và đối ngoại... tuy đã có chuyển
biến tích cực, nhưng chưa thật sâu sắc.

Nhận thức của một số cán bộ các cấp,
các ngành về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
trong tình hình mới, về xây dựng nền
quốc phòng toàn dân gắn với xây
dựng nền an ninh nhân dân; về xây
dựng thế trận quốc phòng toàn dân
gắn với xây dựng thế trận an ninh
nhân dân; về xây dựng “thế trận lòng
dân”; về xây dựng khu vực kinh tế -
quốc phòng, khu vực phòng thủ; về
đấu tranh trên các lĩnh vực chính trị,
tư tưởng, kinh tế, văn hóa; về đấu
tranh ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, chống âm
mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ
trang chưa thật sâu sắc, đầy đủ. 

Thứ hai, chưa phân định rõ nội
dung và mối quan hệ giữa an ninh phi
truyền thống với an ninh truyền thống;
nhận thức về an ninh mạng còn hạn
chế. Công tác dự báo tình hình còn
nhiều bất cập. Cơ chế, chính sách,
pháp luật về quốc phòng, an ninh chưa
hoàn thiện.

Thứ ba, một bộ phận cán bộ, đảng
viên nhận thức chưa sâu sắc về sự lãnh
đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của
Đảng, quản lý của Nhà nước đối với
quân đội, công an, sự nghiệp quốc
phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Nhận
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thức của một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở
về phương thức, cơ chế lãnh đạo của
Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh chưa thật đầy đủ.

Thứ tư, nghiên cứu, nhận thức về
tình hình thế giới và hội nhập quốc tế
chưa thật sâu sắc; nghiên cứu sự
chuyển dịch sức mạnh của các lực
lượng, các phong trào, các trung tâm
của thế giới chưa thật rõ nét. Từ đó
việc đưa ra các giải pháp và kiến nghị
xử lý còn chung chung, thiếu cụ thể.

Thứ năm, trong khi nhận thức rõ và
coi vấn đề lợi ích quốc gia - dân tộc là
tối thượng nhưng quá trình cụ thể hóa
chưa rõ về nội hàm của lợi ích quốc gia
- dân tộc và những vấn đề có thể sẽ
xuất hiện khi chúng ta bảo vệ lợi ích
quốc gia, dân tộc trong quan hệ đối
ngoại. Những hạn chế và nhận thức
dẫn tới lúng túng trong nhận định,
đánh giá và dự báo tình hình.
2. Những vấn đề đang đặt ra cần
giải quyết

Thứ nhất, việc nắm vững và xử lý
mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến
lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vẫn còn
nhiều bất cập. Nhận thức còn chưa thật
thấu đáo khi xác định lúc nào ưu tiên

về xây dựng, tình huống nào thì ưu
tiên việc bảo vệ Tổ quốc; việc ưu tiên
mức độ nào là hợp lý, là vừa. Nghiên
cứu xử lý mối quan hệ biện chứng này
vẫn là vấn đề cần đầu tư nhiều thời
gian và công sức, nhất là phương thức
kết hợp giữa xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới.

Thứ hai, vấn đề xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, thế trận quốc phòng
toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh
nhân dân và thế trận an ninh nhân dân
vẫn là vấn đề chưa được xác định một
cách thấu đáo và cụ thể. Đặt vấn đề
chung thì rất hay và rất đúng nhưng
nội dung bên trong là gì đối với từng
lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cũng
như việc gắn kết thế nào giữa hai lĩnh
vực sao cho có sự bổ sung, làm tiền đề
cho nhau và thúc đẩy lẫn nhau vẫn là
yêu cầu bức thiết đang đặt ra.

Thứ ba, việc xác định một cách đầy
đủ, cụ thể về mục tiêu, quan điểm,
phương châm, phương pháp, lực
lượng, phương thức, giải pháp đấu
tranh quốc phòng, an ninh trong tình
hình mới vẫn là những câu hỏi cần
được giải đáp.

Thứ tư, việc làm rõ những nguyên
tắc, lý lẽ làm căn cứ xác định và xử lý
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mối quan hệ giữa đối tác và đối tượng
cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và
cụ thể hơn.

Thứ sáu, cần làm gì để cập nhật
hóa và chính xác hóa việc dự báo tình
hình đối với lĩnh vực quốc phòng, an
ninh, đối ngoại sao cho không bị lúng
túng, bị động trong xử lý những vấn
đề nảy sinh.

Để nâng cao trình độ nhận thức về
lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối
ngoại, đáp ứng yêu cầu mới trong
tình hình mới, cần đẩy mạnh công

tác nghiên cứu khoa học, phát huy
cao độ dân chủ trong công tác lý luận,
khuyến khích tìm tòi sáng tạo, tự do
tư tưởng... Cần huy động tập trung
lực lượng chuyên gia, tăng cường
nguồn lực cho công tác nghiên cứu,
xây dựng môi trường nghiên cứu
khoa học gắn với thực tiễn, chủ động
nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu
dự báo tình hình để giúp Đảng và
Nhà nước có đối sách sáng suốt, chủ
động, kịp thời, nhất là trong tình
hình mới n

1, 9 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự Thật,
Hà Nội, 1991, tr.85, 86.
2, 4, 5, 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn
phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.149, 148,149, 153.
3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1991, tr.16.
6 Giáo trình giáo dục quốc phòng của Bộ Quốc phòng, dùng cho bồi dưỡng quốc phòng, an
ninh đối tượng 1, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2007.
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I. NHẬN THỨC TRÊN LĨNH VỰC
CHÍNH TRỊ, XÂY DỰNG ĐẢNG CÓ
BƯỚC PHÁT TRIỂN RÕ RỆT
1. Bước đầu hình thành hệ thống lý
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam 

Một là, về các đặc trưng của xã hội
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nhận thức lý luận của Đảng ta về
các đặc trưng của xã hội xã hội chủ
nghĩa được phát triển qua các nhiệm
kỳ đại hội, thể hiện rõ trong Cương
lĩnh năm 1991 và Cương lĩnh bổ sung,
phát triển năm 2011.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam, năm 1991 được Đại hội VII
thông qua đã xác định: Xã hội xã hội
chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là
một xã hội: do nhân dân lao động làm

chủ; có một nền kinh tế phát triển cao
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và
chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất
chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc; con người được giải
phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công,
làm theo năng lực, hưởng theo lao
động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh
phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
cá nhân. Các dân tộc trong nước bình
đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau
cùng tiến bộ; có quan hệ hữu nghị và
hợp tác với nhân dân tất cả các nước
trên thế giới.

Từ sáu đặc trưng được nêu trong
Cương lĩnh năm 1991, Đảng ta đã bổ
sung, phát triển thành tám đặc trưng ở
Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.

Bổ sung đặc trưng tổng quát cũng là
mục tiêu của cách mạng nước ta “dân

Sự PHÁT TRIỂN NHậN THức 
cỦa ĐẢNG Ta 

trÊn lĨnh vỰc chính trị, 
XÂY DỰng đẢng 

l PGS.TS NGuyễN ViếT THôNG
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giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”. Xác định Nhà nước pháp
quyền xã hội xã hội chủ nghĩa mà
nhân dân ta xây dựng, đáp ứng yêu
cầu phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa,
quyền làm chủ của nhân dân, thông
qua sự ủy quyền và kiểm soát quyền
lực của nhân dân.

Phát triển đặc trưng “do nhân dân
lao động làm chủ” thành “do nhân dân
làm chủ” thể hiện bản chất của chế độ
xã hội chủ nghĩa. Phát triển đặc trưng
kinh tế thành “có nền kinh tế phát triển
cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện
đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù
hợp. Quan hệ dân tộc trong quốc gia
đa dân tộc là quan hệ bình đẳng, đoàn
kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát
triển. Quan hệ quốc gia - dân tộc với
cộng đồng quốc tế trong hội nhập là
quan hệ hữu nghị, hợp tác”.

Tám đặc trưng được xác định trong
Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm
2011 vừa phản ánh quan niệm tổng
quát về chủ nghĩa xã hội, vừa làm rõ
nội dung các lĩnh vực của đời sống xã
hội phải thực hiện. Tám đặc trưng đó
trải qua quá trình xây dựng và từng
bước hình thành, từ định hướng tới
định hình, bảo đảm yêu cầu phát triển

hài hòa, bền vững chủ nghĩa xã hội
Việt Nam.

Hai là, về thời kỳ quá độ và những
đặc điểm của thời kỳ quá độ bỏ qua
chế độ tư bản chủ nghĩa tiến lên chủ
nghĩa xã hội.

Trong quá trình đổi mới, nhận
thức của Đảng về thời kỳ quá độ cũng
có những bước tiến nhất định. Đại
hội IX xác định, con đường đi lên của
nước ta là sự phát triển quá độ lên
chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản
chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc xác lập
vị trí thống trị của quan hệ sản xuất
và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ
nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những
thành tựu mà nhân loại đã đạt được
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc
biệt về khoa học và công nghệ, để
phát triển nhanh hơn lực lượng sản
xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại.
Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua
chế độ tư bản chủ nghĩa, tạo ra sự
biến đổi về chất của xã hội trên tất cả
các lĩnh vực là một sự nghiệp khó
khăn, phức tạp, cho nên phải trải qua
một thời kỳ với nhiều chặng đường,
nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã
hội có tính chất quá độ. Đến Cương
lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011,
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Đảng ta xác định, đi lên chủ nghĩa xã
hội là một quá trình cách mạng sâu
sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa
cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến
đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội, nhất thiết phải trải
qua một thời kỳ quá độ lâu dài với
nhiều bước phát triển, nhiều hình
thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen.

Đảng ta cũng xác định được định
tính và định lượng trong phân kỳ thời
kỳ quá độ ở Việt Nam: Từ “bước đi ban
đầu”, “chặng đường đầu”, “chặng đường
tiếp theo” thể hiện lộ trình đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ba là, về con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam.

Tám phương hướng xây dựng chủ
nghĩa được xác định trong Cương lĩnh
bổ sung, phát triển năm 2011, có
những phát triển mới so với Cương
lĩnh năm 1991.

Đặt lên hàng đầu là đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn
với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ
tài nguyên, môi trường. Thực hiện
phương hướng này vừa phản ánh đặc
điểm nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã
hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
vừa tính đến xu thế phát triển của thế

giới đương đại. Các phương hướng
tiếp theo bao quát các mặt, các lĩnh
vực của mô hình chủ nghĩa xã hội
nước ta: Phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc; xây dựng con
người, nâng cao đời sống nhân dân,
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;
bảo đảm vững chắc quốc phòng và an
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển; chủ động và tích cực hội
nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ
xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn
kết toàn dân tộc, tăng cường và mở
rộng mặt trận dân tộc thống nhất; xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân; xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh.

Tám phương hướng nêu trên đã bao
quát những điểm căn bản, chủ yếu
trong đường lối, chính sách đối nội và
đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, thể
hiện sự nhất quán của Đảng với các
quan điểm đổi mới và phát triển. Tám
phương hướng đó cũng chính là con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.



Bốn là, xác định được các mối quan
hệ lớn 

Tổng kết 20 năm thực hiện Cương
lĩnh, lần đầu tiên, Đảng ta đặt vấn đề
phải nghiên cứu các mối quan hệ lớn
gắn với tổng kết việc thực hiện các mối
quan hệ đó trong thực tiễn, từ đó có
những điều chỉnh cần thiết trong các
chủ trương, chính sách, biện pháp và
cơ chế quản lý, điều hành, bảo đảm
cho công cuộc đổi mới đi đúng định

hướng và thực hiện được mục tiêu
phát triển bền vững. Đây là một trong
những vấn đề lý luận lớn của đổi mới,
của xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước
ta, phản ánh những tính quy luật trong
phát triển công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước.

Trong Cương lĩnh bổ sung, phát
triển năm 2011, Đảng ta đã xác định:
Trong quá trình thực hiện các
phương hướng cơ bản nêu trên, phải
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Trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Đảng ta đã xác định phải đặc
biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế thị trường
và định hướng xã hội chủ nghĩa (Ảnh: TH)
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đặc biệt chú trọng nắm vững và giải
quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan
hệ giữa đổi mới, ổn định và phát
triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới
chính trị; giữa kinh tế thị trường và
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 tăng
trưởng kinh tế và phát triển văn hóa,
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;
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...

Để nhận thức đúng và xử lý tốt các
mối quan hệ đó, Đảng ta nêu rõ
nguyên tắc và phương châm, phải
xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực
tiễn đất nước, chú trọng nghiên cứu
dự báo xu hướng phát triển của đất
nước và thế giới, những diễn biến của
khu vực, quốc tế tác động tới nước ta
trên cả hai mặt thuận lợi và khó khăn,
tích cực và tiêu cực để đón kịp, tận
dụng thời cơ, chủ động vượt qua
thách thức và nguy cơ, tôn trọng quy
luật khách quan, “không phiến diện,
cực đoan, duy ý chí”.

Qua thực tiễn đổi mới, Đại hội XII
của Đảng đã điều chỉnh mối quan hệ
giữa kinh tế thị trường và định hướng
xã hội chủ nghĩa thành mối quan hệ
giữa tuân thủ các quy luật thị trường
và bảo đảm định hướng xã hội chủ
nghĩa và bổ sung mối quan hệ giữa
Nhà nước và thị trường. Đến Nghị
quyết Trung ương 5 khóa XII Đảng ta
đề ra nhiệm vụ là cần xác định rõ và
thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng
và mối quan hệ giữa Nhà nước, thị
trường và xã hội.
2. Nhận thức về xây dựng và phát huy
dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị,
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, đại đoàn kết toàn dân tộc
có nhiều tiến bộ

Về xây dựng và phát huy dân chủ xã
hội chủ nghĩa: Đảng ta đã nhận thức
ngày càng sâu sắc hơn tầm quan trọng
và vai trò của xây dựng và phát huy dân
chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định dân
chủ là bản chất của chế độ, vừa là mục
tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi
mới. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam phải vừa thể hiện các giá trị
dân chủ phổ quát của nhân loại, vừa thể
hiện những giá trị đặc trưng phản ánh
bản sắc, đặc điểm văn hóa, truyền
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thống của Việt Nam; có nội dung cốt lõi
là tôn trọng, bảo đảm quyền con người,
quyền công dân, quyền làm chủ của
nhân dân, gắn với trách nhiệm và nghĩa
vụ công dân nhằm tạo ra ngày càng đầy
đủ những điều kiện cho việc giải phóng
mọi năng lực sáng tạo của con người,
gắn liền với việc xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về
tất yếu khách quan phải đẩy mạnh phát
triển các hình thức và phương thức
thực hiện dân chủ, nhất là các hình
thức dân chủ trực tiếp. Phát huy dân
chủ đồng thời với tăng cường kỷ
cương, kỷ luật, tuân thủ pháp luật.
Nhận thức rõ hơn dân chủ trong Đảng
có ý nghĩa quyết định đối với phát triển
dân chủ trong tổ chức và hoạt động
của cả hệ thống chính trị, gắn với dân
chủ hóa toàn bộ đời sống xã hội; có
dân chủ mới có đồng thuận xã hội, có
đồng thuận xã hội mới tạo ra sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về đổi mới hệ thống chính trị: Đảng
ta đã nhận thức rõ hơn bản chất của hệ
thống chính trị. Thực chất và mục tiêu
của đổi mới hệ thống chính trị là thực
hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân. Cơ chế vận hành của hệ

thống chính trị ở nước ta là: “Đảng
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân
làm chủ”, chú trọng phát huy vai trò
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị - xã hội trong sự
nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện dân
chủ và xây dựng xã hội lành mạnh,
tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước,
tăng cường mối quan hệ gắn bó mật
thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà
nước; thực hiện chức năng giám sát và
phản biện xã hội. 

Đảng ta xác định yêu cầu đổi mới
toàn diện, tiếp tục hoàn thiện hệ thống
chính trị cả về chức năng, cơ cấu tổ
chức, cơ chế vận hành, về đội ngũ cán
bộ và phương thức hoạt động của các
tổ chức trong hệ thống chính trị ở tất
cả các cấp. Đổi mới chính trị phải đồng
bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế, trọng
tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo
của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa.

Về xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa: Đảng ta đã nhận thức
được tính tất yếu khách quan, cấp thiết
của việc xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xác
định đây là một trong tám đặc trưng
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của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân
dân ta xây dựng, vừa tiếp thu thành
tựu của nhân loại về nhà nước pháp
quyền, vừa thể hiện bản sắc, đặc điểm
riêng của Việt Nam.

Nhận thức rõ hơn bản chất dân
chủ và pháp quyền của Nhà nước ta là
Nhà nước của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà
nước đều thuộc về nhân dân; quyền
lực nhà nước là thống nhất, có sự
phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp; nhấn mạnh yêu cầu
khách quan phải kiểm soát quyền lực
trong Nhà nước pháp quyền, quan hệ
thống nhất giữa chính quyền Trung
ương và địa phương.

Chức năng của Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, của
Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư
pháp nói riêng được nhận thức ngày
càng rõ hơn. Trong Nhà nước pháp
quyền, cơ quan công quyền và công
dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ,
quan hệ đồng trách nhiệm; các quyền
tự do, dân chủ và lợi ích chính đáng
của con người được Nhà nước bảo
đảm thực hiện bằng pháp luật. Đề cao

vai trò thượng tôn pháp luật trong
quản lý xã hội, trong tổ chức và hoạt
động của Nhà nước. Hiến pháp năm
2013 khẳng định: “Nhà nước được tổ
chức và hoạt động theo Hiến pháp và
pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến
pháp và pháp luật”.

Nguyên tắc Đảng lãnh đạo Nhà
nước được nhận thức cụ thể hơn. Hiến
pháp năm 2013 đã khẳng định: Đảng
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã
hội, các tổ chức của Đảng và đảng viên
hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp
và pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng và
quyền làm chủ của nhân dân được thể
hiện tập trung ở Nhà nước, được thực
hiện chủ yếu thông qua hoạt động của
Nhà nước. 

Xác định rõ hơn vị trí, vai trò của
Quốc hội: Xây dựng Quốc hội thực sự
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân
dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất; thực hiện quyền lập hiến, quyền
lập pháp, quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước và giám sát tối cao
đối với hoạt động của Nhà nước.
Nhận thức và xác định rõ hơn quyền
hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước
để thực hiện đầy đủ chức năng
nguyên thủ quốc gia; và trong quan hệ
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giữa Chủ tịch nước với các cơ quan
thực hiện quyền lập pháp, hành pháp
và tư pháp. Xác định rõ hơn vị trí,
chức năng của Chính phủ với tư cách
là cơ quan hành chính nhà nước cao
nhất, thực hiện quyền hành pháp và
là cơ quan chấp hành của Quốc hội;
đề cao tính dân chủ và pháp quyền
trong điều hành của Chính phủ theo
hướng xây dựng nền hành chính
thống nhất, thông suốt, trong sạch,
vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; xác
định yêu cầu và những nội dung tiếp
tục đổi mới tổ chức hoạt động của
chính quyền địa phương; nâng cao
chất lượng hoạt động của Hội đồng
nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp.
Vị trí, vai trò, chức năng và tính độc
lập trong hoạt động của hệ thống tư
pháp được nhận thức rõ hơn, định
hướng xây dựng hệ thống tư pháp
trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công
lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con
người, quyền công dân, quyền và lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về đại đoàn kết toàn dân tộc: Đảng
ta nhận thức rõ đại đoàn kết toàn dân
tộc là đường lối chiến lược của cách
mạng Việt Nam, là động lực và nguồn
lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc. Xác định rõ nền tảng của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh
giai cấp công nhân với giai cấp nông
dân và đội ngũ trí thức. Xác định “mẫu
số chung” để tập hợp, đoàn kết mọi
người Việt Nam ở trong và ngoài nước:
lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt
Nam hòa bình, độc lập, thống nhất,
toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
làm điểm tương đồng; tôn trọng
những điểm khác biệt không trái với
lợi ích quốc gia - dân tộc; đề cao tinh
thần dân tộc, truyền thống yêu nước,
nhân nghĩa, khoan dung.

Xác định rõ, đại đoàn kết toàn dân
tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài
hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên
trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của nhân dân;
không ngừng nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân, bảo
đảm mỗi người dân đều được thụ
hưởng những thành quả của công
cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân.
Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ
sở vững chắc để xây dựng khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.
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3. Đổi mới tư duy, nhận thức lý luận
về xây dựng Đảng đạt được những
thành tựu nhất định

Đảng ta đã xác định rõ hơn, đầy đủ
hơn bản chất của Đảng: Tiếp tục
khẳng định Đảng ta là đội tiên phong
của giai cấp công nhân như các đại hội
trước, Đại hội X đã bổ sung: Đảng
Cộng sản Việt Nam đồng thời là đội
tiên phong của nhân dân lao động và
của dân tộc Việt Nam (theo tư tưởng
Hồ Chí Minh). Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm
2011) đã xác định: Đảng Cộng sản
Việt Nam là đội tiền phong của giai
cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của nhân dân lao động và của
dân tộc Việt Nam; đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của dân tộc. 

Quy định rõ hơn vai trò, thẩm quyền
và trách nhiệm của Đảng: Đảng Cộng
sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính
trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống
đó. Đảng gắn bó mật thiết với nhân
dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám
sát của nhân dân, chịu trách nhiệm
trước nhân dân về những quyết định
của mình; tôn trọng và phát huy quyền

làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân
dân để xây dựng Đảng. Các tổ chức của
Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt
Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến
pháp và pháp luật. Xác định rõ hơn yêu
cầu, nhiệm vụ của Đảng cầm quyền
trong điều kiện mới là phải không
ngừng hoàn thiện nhận thức về chủ
nghĩa xã hội và con đường xây dựng
chủ nghĩa xã hội phù hợp với quy luật
khách quan và điều kiện cụ thể của Việt
Nam; lãnh đạo nhân dân thực hiện hai
nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đã xác định ngày càng rõ hơn, đầy
đủ hơn nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại
Đại hội VII, Đảng ta khẳng định lấy
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động của Đảng. Đến
Đại hội IX, Đảng ta đã xác định khái
niệm, nguồn gốc, nội dung, vị trí, vai
trò của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đến
Đại hội XI, Đảng ta đã khẳng định: Tư
tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống
quan điểm toàn diện và sâu sắc về
những vấn đề cơ bản của cách mạng
Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-



Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta,
kế thừa và phát triển các giá trị truyền
thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu tinh
hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh
thần vô cùng to lớn và quý giá của
Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường
cho sự nghiệp cách mạng của nhân
dân ta giành thắng lợi. Đảng ta luôn
nhấn mạnh yêu cầu phải vận dụng và
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là
bước phát triển quan trọng trong nhận
thức và tư duy lý luận của Đảng ta.

Nhận thức rõ yêu cầu đối với Đảng
lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: Đảng
phải nắm vững, vận dụng sáng tạo,
góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo
đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải
quyết các vấn đề do thực tiễn cách
mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ
trương của Đảng phải xuất phát từ
thực tế, tôn trọng quy luật khách
quan. Phải phòng và chống những
nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối,

bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến
chất của cán bộ, đảng viên.

Xác định đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về
vị trí, nội dung, nhiệm vụ công tác xây
dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm
quyền, xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng ta
khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm
vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn trong
toàn bộ sự nghiệp cách mạng; Đảng
phải thường xuyên tự đổi mới, tự
chỉnh đốn, coi đây là quy luật tồn tại và
phát triển của Đảng. Đảng ta luôn
nhấn mạnh vấn đề giữ vững bản chất
cách mạng và khoa học, xây dựng
Đảng trong sạch, vững mạnh về chính
trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội XII bổ
sung nội dung “đạo đức” thành xây
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về
một số vấn đề cấp bách hiện nay đã chỉ
rõ ba vấn đề cấp bách, đề ra bốn nhóm
giải pháp. Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, đã nhận diện những
biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
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chuyển hóa”, xác định mục tiêu, quan
điểm, nhiệm vụ, giải pháp để ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ.

Phương thức lãnh đạo của Đảng ngày
càng được nhận thức rõ hơn qua các
nhiệm kỳ đại hội. Cương lĩnh năm
1991 xác định: Đảng lãnh đạo xã hội
bằng cương lĩnh, chiến lược, các định
hướng về chính sách và chủ trương
công tác; bằng công tác tuyên truyền,
thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra
và bằng hành động gương mẫu của
đảng viên. Đảng giới thiệu những đảng
viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất
vào hoạt động trong các cơ quan lãnh
đạo chính quyền và các đoàn thể.
Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm
2011 đã bổ sung, phát triển thành:
Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh,
chiến lược, các định hướng về chính
sách và chủ trương lớn; bằng công tác
tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ
chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành
động gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán
bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu
những đảng viên ưu tú có đủ năng lực

và phẩm chất vào hoạt động trong các
cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính
trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức
đảng và đảng viên hoạt động trong các
tổ chức của hệ thống chính trị, tăng
cường chế độ trách nhiệm cá nhân,
nhất là người đứng đầu. Đảng thường
xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và
hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy
mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng
tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác
trong hệ thống chính trị. Xác định dân
chủ trong Đảng là điều kiện, tiền đề để
phát huy dân chủ trong xã hội, từ đó, đã
xác định cần thật sự phát huy dân chủ
trong sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chi
bộ, sinh hoạt cấp ủy cơ sở đến sinh hoạt
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời giữ
nghiêm kỷ luật Đảng. Nhận thức về sự
cần thiết phải xây dựng và thực hiện
Quy chế chất vấn trong Đảng và các
quy chế, quy định khác.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN
TIẾP TỤC LÀM RÕ VỀ LÝ LUẬN
1. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội

Đến nay đã bước đầu hình thành hệ
thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta. Đã xác định được bản
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chất, đặc trưng, các phương hướng cơ
bản các mối quan hệ lớn trong xây
dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng nội dung
của từng đặc trưng, từng phương
hướng, từng mối quan hệ chưa được
xác định rõ ràng, cụ thể. Chẳng hạn, xã
hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây
dựng là xã hội dân giàu, nước mạnh, xã
hội công bằng, văn minh, nhưng đến
nay chưa xác định rõ tiêu chí của nó và
trong từng giai đoạn phát triển của đất
nước như thế nào; hoặc Cương lĩnh (bổ
sung, phát triển năm 2011) đã đề cập
quan niệm tổng quát của Đảng ta về
thời kỳ quá độ, trong đó nhấn mạnh:
Thời kỳ quá độ là một thời kỳ lâu dài
với nhiều bước phát triển, nhiều hình
thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen,
còn nhiều vấn đề chưa rõ, như: Quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nhận
thức về đặc điểm của nước ta khi quá
độ lên chủ nghĩa xã hội, mối tương
quan giữa thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội với định hướng xã hội chủ nghĩa
ở Việt Nam; những chặng đường, bước
đi của thời kỳ quá độ v.v..
2. Về phát huy dân chủ, đổi mới hệ
thống chính trị, xây dựng Nhà nước
pháp quyền, đại đoàn kết toàn dân tộc

Lý luận về bản chất của hệ thống
chính trị và đổi mới hệ thống chính trị,
về Đảng cầm quyền, về xây dựng Nhà
nước pháp quyền, về dân chủ và xây
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, về
đại đoàn kết toàn dân tộc,... chưa lý giải
và làm sáng tỏ nhiều vấn đề do thực
tiễn đặt ra; chưa đạt được nhiều kết
quả có giá trị định hướng, mang tính
đột phá cho quá trình đổi mới. Quan
điểm về dân chủ xã hội chủ nghĩa chưa
sâu sắc và đầy đủ; có lúc, có nơi còn
xem nhẹ việc thực hành dân chủ; chưa
giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân
chủ và kỷ luật, kỷ cương; tình trạng vi
phạm quyền làm chủ của nhân dân;
chưa thật sự dân chủ trong Đảng và xã
hội. Chưa coi trọng đúng mức phát
triển các hình thức dân chủ trực tiếp.

Nhận thức về bản chất, cơ cấu tổ
chức, cơ chế vận hành của hệ thống
chính trị, về vai trò, chức năng và cơ
chế hoạt động của từng tổ chức trong
hệ thống chính trị còn những bất cập,
chậm đổi mới, có những mặt chưa phù
hợp với yêu cầu của sự phát triển Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về
mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, nhân dân làm chủ được
xác định rõ v.v.. 



Bản chất, đặc trưng, cơ chế vận hành
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa chưa được xác định rõ và đầy đủ
(như tính tối thượng của Hiến pháp và
pháp luật; mối quan hệ giữa Nhà nước,
thị trường và xã hội, và Nhà nước kiến
tạo phát triển). Trong xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
nhận thức chưa đầy đủ về nguyên tắc
quyền lực nhà nước thống nhất, về cơ
chế phân công, phối hợp, kiểm soát
quyền lực nhà nước, quan hệ phân
công, phối hợp, kiểm soát quyền lực
nhà nước, nhất là về kiểm soát quyền
lực; về vai trò của cơ quan tư pháp
trong việc kiểm soát các cơ quan nhà
nước thực hiện quyền lập pháp và
quyền hành pháp. Các nguyên tắc dân
chủ, pháp quyền, tính tối thượng của
Hiến pháp, vai trò, tiêu chuẩn của pháp
luật và hệ thống pháp luật của Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;
tiêu chuẩn, đặc trưng cơ bản của Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,...
chưa được nhận thức, quy định đầy đủ
trong mô hình tổ chức và cơ chế vận
hành của hệ thống chính trị. Nhận
thức về vị trí, vai trò, tính chất của
chính quyền địa phương; về định
hướng phân cấp, phân quyền giữa

chính quyền Trung ương và chính
quyền địa phương; về chính quyền
nông thôn, đô thị, hải đảo, đặc khu
kinh tế; về vị trí, vai trò của các tổ chức
xã hội trong mối quan hệ với Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, với hệ thống chính trị chưa
được nghiên cứu, luận giải thấu đáo.
Vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện
của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị
- xã hội; cơ chế bảo đảm quyền kiểm
tra, giám sát của Nhân dân đối với hoạt
động của Nhà nước, nhận thức chưa
thống nhất; triển khai thực hiện chậm,
chưa đầy đủ, chưa hiệu quả. 

Nội dung, phương thức và cơ chế
lãnh đạo của Đảng cầm quyền đối với
Nhà nước pháp quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;
vai trò vừa là thành viên vừa là lãnh
đạo của tổ chức đảng trong hệ thống
chính trị ở các cấp; thẩm quyền và
trách nhiệm giữa Đảng lãnh đạo với
Nhà nước quản lý còn có những điểm
chưa được luận giải thấu đáo.

Chưa xác định rõ những động lực
để thực hiện đại đoàn kết dân tộc
trong điều kiện mới; vấn đề đoàn kết,
thống nhất trong Đảng và đồng thuận
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trong xã hội đang nổi lên nhiều vấn
đề mới.
3. Về xây dựng Đảng 

Lý luận về Đảng cầm quyền trong
điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đến nay
chưa đủ rõ về khái niệm, nội dung, mô
hình, phương thức cầm quyền. Nội
dung và phương thức lãnh đạo của
Đảng trong điều kiện một đảng cầm
quyền nói chung, phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc và từng tổ chức trong hệ
thống chính trị nói riêng, chưa được
xác định thật rõ và cụ thể. Chậm cụ
thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Nhận thức về nội dung công tác xây
dựng Đảng mới dừng lại ở mức độ
nhận thức chung là Đảng phải vững
mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
và đạo đức, nhiều vấn đề chưa được
cụ thể hóa thành các quy định để thực
hiện. Nhận thức về dân chủ trong
điều kiện một đảng cầm quyền còn
hạn chế. Nhiều vấn đề đặt ra từ thực
tiễn công tác xây dựng Đảng chưa
được giải đáp đầy đủ, thấu đáo, như:

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống ở một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng
tham nhũng, lãng phí tiếp tục diễn
biến phức tạp, tinh vi; tình trạng giảm
sút tính chiến đấu trong các tổ chức
đảng và đảng viên; vấn đề tổ chức bộ
máy của Đảng và toàn bộ hệ thống
chính trị, cồng kềnh, trùng chéo; vấn
đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức của toàn bộ hệ thống chính trị
còn những yếu kém, bất cập, v.v..”.

Nhận thức về đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả hiện nay
còn rõ hơn một số vấn đề lý luận chưa
rõ: nhận thức, phân biệt rõ giữa Đảng
lãnh đạo và Đảng cầm quyền; nhận
thức lý luận về quan hệ giữa phương
thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị và đội ngũ
cán bộ, đảng viên; nhận thức về tính
chất, yêu cầu, đặc điểm của hệ thống
chính trị trong các giai đoạn cách mạng
theo quan điểm lịch sử, cụ thể; nhận
thức về tính chất, đặc điểm của một
đảng duy nhất cầm quyền; nhận thức về
sự phù hợp, đồng bộ giữa thể chế kinh
tế và thể chế chính trị, thiết chế xã hội n
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Trong quá trình lãnh đạo cách
mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ
Chí Minh và Đảng ta rất coi

trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung,
phát triển lý luận. Nhờ thường xuyên
tổng kết thực tiễn mà đường lối, chủ

trương, chính sách của Đảng luôn phù
hợp với thực tiễn, đủ năng lực chỉ đạo
thực tiễn, được kiểm chứng bằng
những thắng lợi to lớn của cách mạng
Việt Nam. Kinh nghiệm lịch sử cũng
chỉ ra rằng, những lúc xa rời thực tiễn
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cÔNG TÁc NGHIêN cứu lý luậN: 
thỰc trạng và những vấn đỀ đẶt ra

l PGS.TS ĐoàN MiNH HuẤN
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, 

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo
tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016),
ngày 25/9/2013 (Ảnh: vov.vn)



thì không nắm bắt được quy luật
khách quan, rơi vào sai lầm, khuyết
điểm của chủ nghĩa giáo điều. Thành
tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công
cuộc đổi mới hơn 30 năm qua có một
nguyên nhân bắt nguồn từ chỗ Đảng
ta luôn bám sát thực tiễn, tôn trọng
quy luật khách quan, mà song hành
với nó chính là coi trọng tổng kết thực
tiễn để không ngừng bổ sung, phát
triển lý luận, lấy thực tiễn để kiểm
nghiệm lý luận. 

Chính vì vậy, trong công tác lý luận,
Đảng ta ngày càng nhận thức rõ và đề
cao vai trò, vị trí của hoạt động tổng
kết thực tiễn. Nghị quyết Hội nghị
Trung ương năm khóa IX (tháng 3-
2002) “Về nhiệm vụ chủ yếu của công
tác tư tưởng, lý luận trong tình hình
mới” đã khẳng định phải: “Coi trọng
việc tổng kết thực tiễn trong nghiên cứu
lý luận và trong hoạt động của các cấp
ủy đảng; coi tổng kết thực tiễn là nhiệm
vụ thường xuyên của các cấp, các
ngành; gắn nghiên cứu thực tiễn Việt
Nam với tiếp thu có chọn lọc những
thành tựu khoa học của nhân loại”(1).
Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh:
“Nâng cao năng lực hoạch định đường
lối, chính sách với phù hợp quy luật

khách quan và đặc điểm của Việt Nam,
tạo bước đột phá để phát triển”(2), phải
“đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận
cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch
định, phát triển đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước”(3). Từ quan điểm đó, việc
tổng kết thực tiễn phục vụ cho nghiên
cứu lý luận được tiến hành cơ bản
hơn, với sự tham gia của nhiều lực
lượng, nhiều thành phần, đặc biệt
trong quá trình chuẩn bị xây dựng văn
kiện các đại hội đại biểu toàn quốc
của Đảng, nghị quyết hội nghị Trung
ương, sơ - tổng kết các nghị quyết, kết
luận của Ban Chấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư
sau một chu trình vận hành (5 năm,
10 năm). Các đợt tổng kết thực tiễn -
lý luận 20 năm và 30 năm đổi mới,
Trung ương đã thành lập Ban Chỉ
đạo, tổ chức các tiểu ban chuyên đề,
cử nhiều đoàn khảo sát đến các địa
phương, doanh nghiệp, tiến hành
nhiều hội thảo quốc gia... để nắm bắt
thực tiễn, bổ sung và phát triển đường
lối, chủ trương của Đảng. Trong
chương trình làm việc toàn khóa của
Ban Chấp hành Trung ương các
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nhiệm kỳ, để chuẩn bị ban hành một
nghị quyết, kết luận, Trung ương đều
thành lập ban chỉ đạo xây dựng các đề
án, thu hút đông đảo các nhà lãnh
đạo, quản lý và chuyên gia khoa học,
có nhiệm vụ tổng kết thực tiễn để bổ
sung, phát triển đường lối, chủ trương
của Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng sau một chu trình vận động (5,
10 năm) đều được sơ - tổng kết để tiếp
tục điều chỉnh, bổ sung trong chu
trình mới hoặc ban hành văn bản mới
để nâng cao hơn năng lực chỉ đạo
thực tiễn. 

Nhờ nhận thức rõ tầm quan trọng
của công tác tổng kết thực tiễn, Trung
ương Đảng ngày càng xác định rõ hơn
thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy
đảng các cấp, các ngành trong tổng kết
thực tiễn. Trên cơ sở thẩm quyền được
phân định, cấp ủy đảng các cấp ra sức
kiện toàn các cơ quan tham mưu có
nhiệm vụ chuyên trách nòng cốt trong
tổng kết thực tiễn, xây dựng kế hoạch
tổng kết các nội dung theo chương
trình làm việc toàn khóa của cấp ủy
từng cấp. Tổng kết thực tiễn phục vụ
cho nghiên cứu lý luận được xác định
là trách nhiệm của Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,

trong đó các cơ quan tham mưu chiến
lược đóng vai trò chuyên trách nòng cốt
là Hội đồng Lý luận Trung ương, các
ban đảng (Tổ chức, Tuyên giáo, Kinh
tế, Dân vận, Kiểm tra, Nội chính), cơ
quan nghiên cứu lý luận và chính trị
của Đảng (Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản,
Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt
Nam...) ngày càng được tăng cường
nguồn lực, định hình phương pháp và
tiến hành tổng kết thực tiễn có nền
nếp. Hoạt động phối hợp giữa Trung
ương với các địa phương, tổ chức kinh
tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị chiến đấu
trong tổng kết thực tiễn diễn ra
thường xuyên, đa dạng hóa về phương
thức. Đội ngũ cán bộ tổng kết thực
tiễn được đào tạo cơ bản hơn, ý thức
ngày càng cao hơn trách nhiệm tổng
kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý
luận, truyền bá và giáo dục lý luận,
nhất là phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo,
quản lý, điều hành trực tiếp. Phương
pháp tổng kết thực tiễn ngày càng
được bổ sung, hoàn thiện, đặc biệt
hình thức thí điểm mô hình dần trở
nên phổ biến đối với những vấn đề
chưa đủ luận cứ khoa học và dữ liệu
thực tế cho áp dụng phổ biến. Hoạt
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động tổng kết thực tiễn gắn bó ngày
càng chặt chẽ với công tác nghiên cứu
lý luận, nghiên cứu khoa học. 

Bên cạnh những kết quả quan
trọng đạt được nêu trên, cần phải
thẳng thắn thấy rằng, tổng kết thực
tiễn phục vụ cho nghiên cứu lý luận
vẫn còn không ít hạn chế. Nhìn
chung, hoạt động tổng kết thực tiễn
chưa được tiến hành một cách chuyên
nghiệp, thiếu đội ngũ chuyên trách đủ
số lượng và chất lượng cần thiết phục
vụ cho công tác này. Tổng kết thực
tiễn là hoạt động khoa học - thực tiễn
đặc thù nhưng còn thiếu phương
pháp luận và khung lý thuyết xác định
(khách thể, đối tượng, phạm vi,
phương pháp, công cụ, phương tiện,
mối quan hệ giữa tổng kết thực tiễn
với nghiên cứu lý luận, giáo dục lý
luận, nghiên cứu khoa học, hoạch
định đường lối...) làm cơ sở cho cấp
ủy các cấp chủ động tiến hành. Vì
thiếu phương pháp luận và khung lý
thuyết thống nhất, những người làm
công tác tổng kết thực tiễn không
được bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu,
tiến hành tổng kết thực tiễn thiếu
chuyên nghiệp. Do đó, khi cần huy
động lực lượng tham gia một nhiệm

vụ tổng kết thực tiễn nào đó thường
rất thiếu chuyên gia làm nòng cốt, khi
có yêu cầu nhiệm vụ thì nhiều nơi
tiến hành chiếu lệ, hình thức, không
thu được kết quả tích cực. Thẩm
quyền, trách nhiệm của các chủ thể và
lực lượng tham gia tiến hành tổng kết
thực tiễn chưa được phân định rành
mạch. Thông thường, khi đứng trước
yêu cầu nhiệm vụ được giao, các cơ
quan đều thành lập ban chỉ đạo đủ cơ
cấu thành phần nhưng thiếu chuyên
gia nòng cốt hiểu sâu sắc về lý luận,
am tường về thực tiễn, thành thục về
phương pháp. 

Rõ ràng, công tác tổng kết thực tiễn
dù đã được coi trọng nhưng vẫn chưa
đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bổ
sung, phát triển lý luận. Không ít vấn
đề thực tiễn đã mở đường, thậm chí
đã tiến hành thí điểm nhiều năm,
nhưng công tác tổng kết thực tiễn vẫn
chưa có kết luận rõ ràng (nhất thể
hóa chức danh lãnh đạo, mô hình
chính quyền đô thị...). Hoạt động
tổng kết thực tiễn của cấp ủy tại
nhiều địa phương nhiều nơi diễn ra
hình thức, nên sản phẩm tổng kết
thực tiễn chỉ dừng lại ở những báo
cáo hành chính xơ cứng mà không có
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khả năng tri thức hóa hoặc chứa đựng
rất ít tri thức khoa học để chắt lọc
phục vụ cho bổ sung, phát triển lý
luận. Tình trạng nhiều địa phương
“vận dụng” tùy tiện đường lối, chủ
trương chung vào điều kiện cụ thể
của mình không chỉ do non yếu về lý
luận, mà có cả nguyên nhân xem nhẹ
tổng kết thực tiễn để làm rõ những
đặc thù địa phương trong quá trình
chỉ đạo thực hiện. Hoặc tình trạng
học tập một cách máy móc kinh
nghiệm địa phương khác dẫn tới thất
bại cũng là do yếu kém của công tác
tổng kết thực tiễn, không nắm rõ đặc
điểm địa phương mình để vận dụng
phù hợp (như phong trào làm xi
măng lò đứng, xây dựng nhà máy mía
đường, trồng cao su...). Thực trạng đó
bao hàm cả bệnh giáo điều lý luận và
bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa trong
chỉ đạo thực tiễn ở các địa phương. 

Nguyên nhân của những hạn chế,
yếu kém nêu trên có thể liệt kê rất
nhiều, nhưng tựu trung gồm: (1) Chủ
nghĩa giáo điều về mặt lý luận tồn tại
trong một thời gian dài như một quán
tính ăn sâu trong cán bộ, đảng viên đã
hạn chế tính chủ động, tích cực trong
tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát

triển sáng tạo lý luận; tâm lý phổ biến
là trông chờ cấp trên nói gì thì cấp
dưới áo dụng nguyên xi hoặc “vận
dụng” một cách tùy tiện theo kinh
nghiệm sẵn có của bản thân (2); Chủ
nghĩa kinh nghiệm là căn bệnh phổ
biến dẫn tới coi thường lý luận, thiếu
ý thức nâng cấp, phát triển tri thức
kinh nghiệm thành tri thức lý luận
trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều
hành; (3) Cấp ủy nhiều nơi chưa quan
tâm đúng mức đầu tư nhân lực, vật
lực và thời gian cho tổng kết thực tiễn
phục vụ nghiên cứu lý luận và phục
vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, nếu
tiến hành cũng chỉ là chiếu lệ, hình
thức, thiếu bài bản, công phu, khoa
học; (4) Thiếu lực lực lượng chuyên
gia làm nòng cốt cho tổng kết thực
tiễn và đào tạo, hướng dẫn, tập huấn
phương pháp tổng kết thực tiễn. 

Để khắc phục những hạn chế nêu
trên, đưa công tác tổng kết thực tiễn
ngang tầm với đòi hỏi nhiệm vụ công
tác lý luận trong tình hình mới theo
tinh thần Đại hội XII của Đảng, thời
gian tới cần chú ý mấy vấn đề sau đây: 

Một là, nâng cao hơn nhận thức của
cấp ủy các cấp đối với công tác tổng kết
thực tiễn phục vụ nghiên cứu lý luận
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và hoạt động chỉ đạo, điều hành. Phải
làm cho cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ
lãnh đạo, quản lý nhận thức rõ mặt ưu
điểm và mặt hạn chế của tư duy kinh
nghiệm, trên cơ sở đó tìm giải pháp
phát huy ưu điểm và khắc phục hạn
chế. Sinh ra và trưởng thành trong xã
hội tiểu nông, nên trong tiềm thức
của nhiều cán bộ, đảng viên luôn có
căn bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa,
song để tự sửa chữa căn bệnh này là
điều không đơn giản. Phải bắt đầu
bằng nâng cao trình độ lý luận chính
trị, tạo thành thói quen lấy lý luận để
phân tích, đánh giá thực tiễn, lấy thực
tiễn để kiểm chứng lý luận. Sở dĩ phải
nhấn mạnh điều này, bởi tổng kết
thực tiễn không thể có được đối với
những người non kém về lý luận, có
chăng cũng chỉ là phép cộng cơ học
các kinh nghiệm mà thôi, càng không
thể nói đến bổ sung, phát triển lý luận
từ kinh nghiệm thực tiễn. Do đó, việc
tăng cường năng lực tổng kết thực
tiễn cho đội ngũ cán bộ không thể
tách rời với nâng cao tư duy lý luận,
đặc biệt là lý luận cơ bản để có
phương pháp luận và phương pháp
đúng đắn khi vận dụng vào tổng kết
thực tiễn. Đào tạo lý luận chính trị đối

với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
không chỉ nhằm phát triển tư duy lý
luận mà phải bao hàm cả tăng cường
kỹ năng tổng kết thực tiễn. Kỹ năng
đó phải biến thành hành trang thường
trực trong tổ chức chỉ đạo thực tiễn,
tạo thói quen rèn luyện óc quan sát,
điều tra, phân tích và tổng hợp kinh
nghiệm để biến tri thức khoa học,
dùng lý luận để xem xét, sử dụng các
tri thức kinh nghiệm phù hợp trong
hoạt động thực tiễn. 

Hai là, định hình khung lý thuyết và
phương pháp khoa học phục vụ cho
hoạt động tổng kết thực tiễn. Khung lý
thuyết cho tổng kết thực tiễn phải làm
rõ khách thể, đối tượng, chủ thể, nội
dung, lực lượng tham gia tổng kết thực
tiễn; mối quan hệ giữa tổng kết thực
tiễn với nghiên cứu lý luận, với nghiên
cứu khoa học, với chỉ đạo điều hành;
các phương pháp sử dụng tổng kết
thực tiễn,.... Phải định hình được các
phương pháp và kỹ năng tổng kết thực
tiễn, giúp cán bộ nắm bắt được thuộc
tính, bản chất các sự vật, hiện tượng;
cách thức sử dụng kinh nghiệm phục
vụ trực tiếp cho chỉ đạo, điều hành;
con đường và cách thức tri thức hóa
các kinh nghiệm. Khi đã định hình
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được khung lý thuyết và phương pháp
luận, cần chuyển hóa vào quá trình đào
tạo được lồng ghép trong chương
trình trung cấp, cao cấp lý luận chính
trị hoặc tổ chức tập huấn chuyển giao
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp. Trang bị khung lý thuyết và
phương pháp tổng kết thực tiễn phải
đi đôi với trang bị phương pháp đánh
giá chính sách, xem xét quá trình vận
động từ lý luận thông qua chính sách
để thâm nhập vào thực tiễn. Chính
sách là hình thức trung gian giữa lý
luận và thực tiễn, không ít quan điểm,
đường lối, chủ trương đúng đắn của
Đảng khó đi vào cuộc sống hay bị lệch
lạc trong “vận dụng” không hẳn do chỉ
đạo thực hiện, mà do khâu thể chế hóa
thành chính sách. 

Ba là, hoàn thiện các thể chế, cơ chế
và điều kiện hóa cho tổng kết thực tiễn
phục vụ nghiên cứu lý luận. Đó là ban
hành các thể chế xác định rõ trách
nhiệm, thẩm quyền của cấp ủy, cấp ủy
viên, của cơ quan chuyên trách làm
nòng cốt trong tổng kết thực tiễn ở
mỗi cấp, mỗi ngành. Tổng kết thực
tiễn phải được xây dựng thành chế độ
bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên; gắn
liền với chế độ học tập, nâng cao trình

độ lý luận; gắn với yêu cầu đưa cán bộ
gần dân, bám sát thực tiễn. Rà soát,
đánh giá lại các cơ chế tổng kết thực
tiễn hiện có ở các cơ quan chuyên
trách nòng cốt với sự phân tách hoạt
động hành chính đảng với hoạt động
chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tổng
kết thực tiễn ở các ban đảng. Các ban
đảng là những cơ quan tham mưu của
Đảng, có vai trò nòng cốt chuyên trách
trong tổng kết thực tiễn, nhưng đến
nay còn chưa tách biệt giữa hoạt động
hành chính đảng với hoạt động
nghiên cứu, tham mưu (bao gồm cả
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn,
tham mưu đường lối, chủ trương) đòi
hỏi phải có trình độ chuyên ngành,
liên ngành và phương pháp tương
ứng. Cơ chế hiện có chưa giúp cán bộ
tham mưu nâng cao trình độ lý luận,
thiếu được trang bị các phương pháp,
kỹ năng tổng kết thực tiễn, nên lúng
túng khi triển khai một đề án tổng kết
thực tiễn cụ thể. Cần phải hoàn thiện
các chính sách liên quan, đặc biệt là
bảo đảm nguồn lực, điều kiện, môi
trường công tác cho các cơ quan, cán
bộ ra sức trau dồi đạo đức nghề
nghiệp, bồi dưỡng năng lực chuyên
môn, nhờ đó mà làm tròn vai trò
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chuyên trách nòng cốt trong tổng kết
thực tiễn.

Bốn là, đa dạng hóa phương thức
tổng kết thực tiễn, gắn tổng kết thực
tiễn với nghiên cứu lý luận, nghiên cứu
khoa học. Tổng kết thực tiễn khi trở
thành chế độ bắt buộc như học tập,
nghiên cứu lý luận, thì phương thức
tổng kết thực tiễn cần phải đa dạng
hóa. Tức là giúp cán bộ rèn luyện óc
quan sát, điều tra, phân tích tình hình
và tổng kết kinh nghiệm,... ở bất cứ
hoàn cảnh, tình huống nào nhằm tối
ưu hóa khi vận dụng lý luận cũng
như phát hiện tri thức mới để bổ
sung, phát triển đường lối, chủ
trương của Đảng. Tổng kết thực tiễn
lâu nay mới chủ yếu coi trọng phương
thức gián tiếp thông qua thành lập
ban chỉ đạo và tổ chức theo hệ thống
dọc. Phương thức này rất cần thiết
nhằm triển khai một đề án, nhiệm vụ
tổng kết thực tiễn - lý luận cụ thể khi
lý luận còn có độ trễ trước thực tiễn,
đòi hỏi phải được bổ sung bằng chính
dữ liệu của đời sống hay chu trình của
một nghị quyết đủ niên độ thời gian (5
năm, 10 năm) phải tổng kết, đánh giá.
Ngoài tổng kết theo phương thức
gián tiếp thì còn có tổng kết theo

phương thức trực tiếp, tức người lãnh
đạo dành thời gian đi cơ sở để quan
sát, điều tra, tổng kết các mô hình;
nghiên cứu các nhân tố mới, gương
điển hình tiên tiến (đơn vị anh hùng,
cá nhân anh hùng, gương điển hình
tiên tiến); tổng kết thực tiễn thông
qua tham dự đào tạo lý luận chính trị.
Nhờ tham dự trực tiếp mà cán bộ
tổng kết được thực tiễn một cách
chân thật, sâu sắc, như Hồ Chí Minh
đã chỉ dẫn: “Muốn hiểu biết toàn bộ
một sự vật, hiểu biết bản chất và quy
luật nội bộ của nó, thì phải suy xét kỹ
lưỡng, gom góp những cảm giác
phong phú lại, rồi chọn lọc cái nào
thật, cái nào giả, cái nào đúng, cái nào
sai, từ ngoài đến trong, để tạo thành
một hệ thống khái niệm lý luận. Đó là
hiểu biết do thực hành mà có và được
cải tạo trong thực hành. Hiểu biết ấy
sâu sắc hơn, đúng hơn, phản ánh sự
vật một cách hoàn toàn hơn”(4). Để
phương thức tổng kết trực tiếp có
hiệu quả đòi hỏi phải định hình chế
độ đi cơ sở của cán bộ lãnh đạo các
cấp; hình thành thói quen quan sát,
điều tra, xem xét các tình huống
trong thực tiễn, đặc biệt là phát hiện
các mâu thuẫn và hướng giải quyết
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mâu thuẫn; xây dựng chế độ tham dự
đào tạo lý luận chính trị đối với cán
bộ lãnh đạo các cấp. Chế độ đi cơ sở
giúp cán bộ có điều kiện nắm bắt
thực tiễn, bổ sung dữ liệu thực tiễn
cho những nhận thức còn chưa sáng
rõ, đồng thời kiểm tra lý luận bằng
thực tiễn. Các nhân tố mới, gương
điển hình tiên tiến rất phong phú
trong đời sống, gồm cả gương tập thể
và cá nhân, cần phải được phân tích
và đánh giá thấu đáo để phổ biến
nhân rộng, bổ sung cho tri thức lý
luận. Gương tiên tiến là bao hàm cả
tư tưởng tiên tiến, phong cách tiên
tiến, cách làm tiên tiến. Đào tạo lý
luận chính trị là một không gian tốt
cho tổng kết thực tiễn trong môi
trường học đường(5), đặc biệt đối với
các lớp có sự tham gia giảng dạy của
cán bộ lãnh đạo cao cấp. Cần đổi mới
phương pháp giảng dạy từ truyền thụ
kiến thức một chiều sang khuyến
khích tranh luận, phản hồi của người
học, tăng độ tương tác giữa người
học, nhờ đó sẽ thu được khối lượng
tri thức thực tiễn nhất định ngay trên
môi trường học đường. Người giảng
viên với vốn tri thức lý luận của mình
sẽ giúp người học có định hướng

đúng trong sử dụng tri thức kinh
nghiệm, sửa chữa căn bệnh kinh
nghiệm chủ nghĩa khi vận dụng lý
luận vào thực tế. 

Năm là, tăng cường năng lực tổng
kết thực tiễn cho cấp ủy các cấp và xây
dựng đội ngũ chuyên gia làm nòng cốt
trong tổng kết thực tiễn gắn với nghiên
cứu lý luận. Do tổng kết thực tiễn
trước hết là trách nhiệm của cấp ủy
các cấp, cho nên, mỗi cấp ủy viên
phải được tăng cường năng lực tổng
kết thực tiễn, định hình ý thức thường
trực về nhiệm vụ tổng kết thực tiễn
gắn với nâng cao trình độ lý luận.
Cấp ủy viên muốn lãnh đạo tốt thì
phải có năng lực tư duy lý luận và
năng lực tổng kết thực tiễn. Hai mặt
này có quan hệ biện chứng với nhau.
Có tư duy lý luận thì mới sử dụng tri
thức kinh nghiệm đúng đắn, phù
hợp, sửa chữa bệnh kinh nghiệm chủ
nghĩa. Sử dụng tri thức kinh nghiệm
phù hợp là cách thức để rút ngắn
khoảng cách giữa lý luận với thực tế,
để vận dụng lý luận không tùy tiện,
thậm chí loại trừ những giải pháp
không phù hợp mà tư duy lý luận xơ
cứng đề xuất. Tuy nhiên, để công tác
tổng kết thực tiễn được tiến hành một
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cách chuyên nghiệp, cần phải xây
dựng được đội ngũ chuyên gia nòng
cốt. Đội ngũ đó thuộc các cơ cấu của
hội đồng lý luận, các ban đảng từ
Trung ương đến địa phương, phải có
trình độ lý luận sâu sắc, am tường
thực tiễn, thành thục về phương pháp
và kỹ năng tổng kết thực tiễn. Cần tạo
điều kiện để đội ngũ chuyên gia nòng
cốt thường xuyên thâm nhập thực
tiễn, tổng kết các mô hình, phong
trào, tham gia đào tạo lý luận chính
trị và định hình ý thức chủ động, tích

cực về tổng kết thực tiễn trong quá
trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Có
cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng
đối với đội ngũ chuyên gia nòng cốt
để họ yên tâm công tác, trau dồi nghề
nghiệp, dành tâm huyết cho nghiên
cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Xây
dựng hệ thống dữ liệu và trang bị các
công cụ, phương tiện cần thiết để đội
ngũ cán bộ chuyên trách nòng cốt
thuận lợi trong tổng kết thực tiễn gắn
với nghiên cứu lý luận, nghiên cứu
khoa học n
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1. Một số kết quả đạt được
Trong quá trình phát triển, từ đặc

điểm của Việt Nam xuất hiện nhiều
vấn đề lý luận cần xử lý, tiếp thu để
phát triển, loại bỏ sự giáo điều, chủ
quan duy ý chí, đồng thời tiếp nhận
những giá trị mới, tinh hoa của nhân
loại, đưa đất nước đi lên phù hợp với
quy luật, xu thế phát triển của xã hội
loài người. Công tác tổng kết thực tiễn
và nghiên cứu lý luận, xử lý các vấn đề
lý luận do thực tiễn đặt ra, cung cấp
luận cứ khoa học để Đảng ta xây dựng,
đưa ra những quyết sách đứng đắn đã
đạt được nhiều kết quả, có thể khái
quát ở một số điểm nổi bật sau: 

- Nhận thức ngày càng rõ hơn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta. Bước đầu hình
thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam (về bản chất,
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội; các
định hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa
xã hội; về mô hình kinh tế tổng quát
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; xây dựng và phát triển
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc; về Chiến lược bảo
vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; về phát
huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính
trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng
Đảng...); bổ sung, phát triển Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
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quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011)
và Hiến pháp năm 2013, các văn kiện
đại hội Đảng theo nhiệm kỳ.. 

- Giữ vững nguyên tắc, kiên định lấy
chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động cách mạng của
Đảng, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của
nhân loại. Nhờ đó, công tác lý luận của
Đảng đã đạt được nhiều thành tựu
quan trọng, tháo gỡ nhiều vấn đề phức
tạp đặt ra của thực tiễn. Nhiều vấn đề
lý luận về nền tảng tư tưởng được làm
sáng tỏ, khẳng định các nguyên lý cơ
bản vẫn giữ nguyên giá trị. Đồng thời,
bổ sung làm sáng tỏ những vấn đề mới,
những nội dung thực tiễn cuộc sống đã
vượt qua. Quá trình đổi mới tư duy lý
luận, trước hết là tư duy kinh tế tiếp tục
được triển khai rộng khắp, từng bước
hình thành và phát triển hệ thống quan
điểm đổi mới toàn diện đất nước; đặt
quá trình đổi mới đất nước trong xu
thế phát triển của thời đại, khẳng định
thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã
hội trên phạm vi toàn thế giới; chủ
nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển
nhưng không thay đổi bản chất; xu
hướng lớn của giai đoạn hiện nay là

hòa bình, hợp tác và phát triển, bên
cạnh xung đột vũ trang, chiến tranh
cục bộ, tranh giành tài nguyên, lãnh
thổ, sắc tộc, tôn giáo...Theo quy luật
tiến hóa của lịch sử, loài người nhất
định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội1.

-Từng bước xây dựng mô hình công
nghiệp hóa của Việt Nam trong điều
kiện thực hiện đường lối đổi mới, phát
triển kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện
đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri
thức, bảo vệ tài nguyên và môi trường;
phát triển kinh tế đi đôi với phát triển
văn hóa, thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội; kết hợp phát triển nhanh
với phát triển bền vững, trong đó, phát
triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt.

- Xây dựng nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước
ta, là nền kinh tế vận hành đầy đủ và
đồng bộ theo các quy luật của kinh tế
thị trường, đồng thời đảm bảo tính
định hướng xã hội chủ nghĩa có sự
quản lý của Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo, đó là nền kinh tế thị
trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có
nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành
phần kinh tế. Trong đó kinh tế nhà
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nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư
nhân là một động lực quan trọng của
nền kinh tế; các chủ thể thuộc các
thành phần kinh tế bình đẳng, cạnh
tranh theo pháp luật. Nhà nước quản
lý nền kinh tế bằng pháp luật, chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách
và lực lượng vật chất để định hướng,
điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội, xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà
nước, thị trường, xã hội...

- Xác định phát triển văn hóa, xây
dựng con người vừa là mục tiêu của
chiến lược phát triển, xây dựng nền
văn hóa và con người Việt Nam phát
triển toàn diện, hướng đến chân - thiện
- mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc,
nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn
hóa thực sự trở thành nền tảng tinh
thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh
nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát
triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì
mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh”. Xây dựng
môi trường văn hóa lành mạnh phù
hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa..
Chủ trương nhất quán trong phát triển
của Việt Nam là gắn kết chặt chẽ phát

triển kinh tế với thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội, gắn ngay từ đầu,
trong từng bước đi và từng chính sách
phát triển.

- Vấn đề quốc phòng, an ninh và đối
ngoại cũng có nhiều kết quả nghiên
cứu lý luận đã được xử lý và tiếp thu,
trực tiếp cung cấp luận cứ để đưa ra
quyết sách trên nhiều vấn đề, trong các
giai đoạn, từng thời điểm trước sự biến
đổi mau lẹ của tình hình thế giới và
khu vực hiện nay. 

- Xử lý và tiếp thu nhiều vấn đề lý
luận về Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, về quản lý xã hội, về dân
chủ, trong đó dân chủ được xác định
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội,
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do
nhân dân và vì nhân dân, trong đó,
quyền lực nhà nước là thống nhất, có
sự phân công, phối hợp và kiểm soát
giữa các cơ quan nhà nước trong việc
thực hiện ba quyền: lập pháp, hành
pháp và tư pháp. Ðổi mới tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước theo
hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, làm
cho Nhà nước thực sự là của dân, phục
vụ nhân dân; hoạt động theo nguyên
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tắc tập trung dân chủ. Có cơ chế giám
sát quyền lực nhà nước.... 

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản
chất của chế độ ta. Xây dựng nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền
lực thực sự thuộc về nhân dân là một
nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách
mạng Việt Nam. Thực hiện quyền làm
chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ
cương xã hội, chuyên chính với mọi
hoạt động xâm phạm lợi ích của Tổ
quốc và nhân dân. Có cơ chế để nhân
dân thực hiện quyền làm chủ trên các
lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia
quản lý xã hội, khắc phục biểu hiện
dân chủ hình thức. Giải quyết tốt mối
quan hệ giữa cơ cấu xã hội, giai cấp và
công bằng trong phát triển. Bảo đảm
việc Nhà nước chăm lo cho con người,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
con người, tôn trọng và thực hiện các
điều ước quốc tế về quyền con người
mà Việt Nam đã ký kết. 

- Về hoàn thiện hệ thống chính trị
trước yêu cầu mới cũng đặt ra nhiều
vấn đề lý luận cần phải xử lý, tiếp thu.
Hệ thống chính trị của Việt Nam được
cấu thành từ các thành tố có mối quan
hệ hữu cơ, được thử thách và tiếp tục
hoàn thiện qua các giai đoạn, theo

hướng phát huy sức mạnh đoàn kết
toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng, sức
mạnh của các tầng lớp nhân dân, thực
hành dân chủ. Bên cạnh vai trò lãnh
đạo của Đảng, quản lý nhà nước tiếp
tục được đổi mới, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã
hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới
mạnh mẽ, tinh gọn, hiệu quả, thực sự
đại diện cho lợi ích của người dân. 

- Những vấn đề lý luận về xây dựng
Đảng, về bản chất của Ðảng Cộng sản
Việt Nam trong điều kiện mới; về vai
trò, phương thức lãnh đạo của Ðảng
cầm quyền trong điều kiện phát triển
kinh tế thị trường...luôn là những nội
dung đặt ra nhiều vấn đề lý luận phải
xử lý, bổ sung và phát triển, từ khi
Đảng ta ra đời, lãnh đạo và đưa đất
nước phát triển đến ngày hôm nay. Các
vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng,
chính trị, tổ chức và xây dựng Đảng về
đạo đức, đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng luôn có tầm quan trọng
đặc biệt. Thực tiễn Việt Nam, kinh
nghiệm quốc tế luôn khẳng định, việc
coi xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then
chốt, nhiệm vụ sống còn trong toàn bộ
sự nghiệp cách mạng, từ đó đặt ra yêu
cầu Ðảng phải tự đổi mới, tự chỉnh
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đốn; tăng cường xây dựng Ðảng trong
sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư
tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực cầm
quyền của Đảng là hết sức đúng đắn.
Ðẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận, nâng cao trình độ
nhận thức, vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; không ngừng hoàn
thiện đường lối đổi mới của Ðảng;
tăng cường công tác tư tưởng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức, đấu tranh
chống sự suy thoái, biến chất, tham
nhũng, hư hỏng; đổi mới phương thức
lãnh đạo và lề lối công tác; gắn bó mật
thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân
để xây dựng Ðảng. Ðặc biệt đề phòng
nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ.. 

Những kết quả đạt được nêu trên
trong xử lý, tiếp thu các vấn đề lý luận
đã góp phần:

- Nâng cao nhận thức, phát triển tư
duy lý luận của Đảng ta về nền tảng, tư
tưởng lý luận của Đảng, tạo tiền đề để
xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng
chính trị, đạo đức lối sống

- Đảm bảo xây dựng chủ trương,
đường lối đúng đắn của Đảng, lãnh

đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước
đi lên, củng cố niềm tin của nhân dân
vào đường lối đúng đắn của Đảng.

- Bổ sung các giá trị tinh hoa của
nhân loại, làm sâu sắc hơn kho tàng lý
luận của Đảng,..

- Xử lý các vấn đề đặt ra trong quá
trình phát triển của đất nước cả về lý
luận và thực tiễn, khuyến khích phát
huy dân chủ, sáng tạo, phản biện chính
sách nhằm làm rõ hơn cơ sở khoa học,
thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong
Đảng và xã hội.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng
lực cầm quyền, đào tạo và bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới
của đất nước

- Phê phán các quan điểm sai trái,
thù địch; củng cố và nâng cao vị thế, uy
tín của Đảng ở trong và ngoài nước,
nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt
Nam trên trường quốc tế. 
2. Những hạn chế, khuyết điểm trong
lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, tiếp thu các
vấn đề lý luận của Đảng trong những
năm qua

(1) Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác
nghiên cứu lý luận

Một là, tuy đã đạt được những kết
quả to lớn không thể phủ nhận, song
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thực tế công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận cho thấy còn không
ít cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo một cách đúng mức, thường
xuyên; kết quả đạt được chưa tương
xứng với vị trí, vai trò, yêu cầu phát
triển của đất nước. Nhận thức về lý
luận, tư duy lý luận còn bất cập. Nhiều
vướng mắc trong nghiên cứu, sáng tạo,
tự do tư tưởng vẫn chậm được khắc
phục, chưa phát huy đầy đủ môi
trường dân chủ trong nghiên cứu lý
luận. Nghiên cứu lý luận chưa theo kịp
với sự phát triển của thực tiễn, còn
“nợ” thực tiễn nhiều vấn đề chưa giải
quyết, tính dự báo không cao. Không
ít vấn đề lý luận chậm sơ kết, tổng kết;
kết quả nghiên cứu chậm được ứng
dụng, thậm trí lạc hậu, xa rời thực tiễn.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền
chủ trương, đường lối của Đảng có nơi
còn hình thức, thụ động; công tác đấu
tranh phản bác quan điểm sai trái, thù
địch tiến hành chưa thường xuyên, tính
thuyết phục chưa cao.

Hai là, các cơ quan nghiên cứu lý
luận tuy đã có bước phát triển nhất
định, song còn phân tán hoặc trùng
lắp, chưa được kiện toàn sắp xếp một
cách hợp lý; chưa thật sự có cơ quan đủ

mạnh, đủ sức quy tụ các đơn vị nghiên
cứu thành một khối thống nhất, cùng
phối, kết hợp giải quyết các chương
trình, nhiệm vụ lớn; việc quy hoạch hệ
thống các cơ quan nghiên cứu về dài
hạn còn nhiều bất cập, chậm đổi mới;
chưa thực sự phát huy được tiềm năng
sáng tạo trong nghiên cứu lý luận. Chất
lượng dậy và học các môn lý luận
chính trị trong hệ thống các trường
đào tạo của Đảng, đoàn thể, hệ thống
giáo dục quốc dân còn chậm đổi mới
về nội dung, phương pháp.

Việc chỉ đạo,định hướng nghiên cứu
lý luận chưa thường xuyên, kịp thời,
chưa có chiến lược phát triển dài hạn,
về cơ bản là thực hiện theo nhiệm kỳ
đại hội Đảng; còn thiếu nhiều cơ chế,
chính sách riêng phù hợp với tính chất
đặc thù của hoạt động này. Kinh phí
đầu tư cho hoạt động nghiên cứu lý
luận vừa thiếu, vừa lãng phí, chưa thực
sự có đủ nguồn lực đủ mạnh để giải
quyết những vấn đề lý luận lớn của đất
nước; định hướng hợp tác quốc tế về
các vấn đề lý luận, thực tiễn của đất
nước còn nhiều hạn chế. Nhìn chung,
đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận hiện
nay thiếu về số lượng, hạn chế về
chuyên môn, nghiệp vụ, quá ít chuyên
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gia đầu đàn trên các lĩnh vực; lòng
nhiệt tình, sự say mê nghiên cứu bị chi
phối bởi nhiều yếu tố. Đội ngũ cán bộ
nghiên cứu trẻ gặp nhiều khó khăn
trong đời sống, chưa thực sự tâm
huyết, chưa thu hút được nhiều cán bộ
giỏi tham gia công tác lý luận trong
điều kiện hiện nay.

Ba là, mặc dù việc xây dựng môi
trường dân chủ, sáng tạo trong nghiên
cứu lý luận đã được quan tâm nhất
định, song chưa được thể chế kịp thời,
đồng bộ; nhiều vấn đề được cho là
“nhạy cảm”, “ mật” chưa kịp thời làm
rõ, định hướng cụ thể, dẫn tới hạn chế
sự tham gia nghiên cứu của giới khoa
học, nhưng dễ bị các thế lực thù địch,
cơ hội lợi dụng, chống phá. Mặt khác,
không ít những kết quả nghiên cứu lý
luận mới chậm được khai thác và ứng
dụng trong thực tiễn, gây lãng phí
nguồn lực trí tuệ của xã hội.

(2) Trong xử lý, tiếp thu kết quả
nghiên cứu lý luận

Một là, công tác xử lý, tiếp thu các lý
luận còn trong tình trạng lạc hậu trên
một số mặt, chưa đáp ứng được những
đòi hỏi của thực tiễn đang vận động
nhanh chóng, phong phú và phức tạp;
không ít vấn đề đã rõ nhưng chậm

được cập nhật, tiếp thu đầy đủ, một số
vấn đề mới chưa được tổng kết, làm rõ.

Hai là, công tác nghiệm thu, thẩm
định, đánh giá chất lượng các chương
trình, đề tài tuy đã bước đầu đổi mới,
đặc biệt từ khi có Nghị quyết 20, khóa
XI về phát triển và ứng dụng khoa học,
công nghệ trọng điều kiện phát triển
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế,
tuy nhiên trong nhiều trường hợp,
đánh giá chưa thực sự khách quan,
khoa học. Việc xã hội hóa các kết quả
nghiên cứu sau nghiệm thu còn hạn
chế, tính công khai, minh bạch trong
đánh giá về giá trị ứng dụng, tác động,
ảnh hưởng đến đời sống xã hội chưa
được quan tâm đúng mức. Chưa xây
dựng được cơ sở dữ liệu chung về kết
quả nghiên cứu lý luận phục vụ công
tác lãnh đạo, quản lý và công tác
nghiên cứu, ứng dụng.

Ba là, mối quan hệ gắn bó mật thiết
giữa nhà lý luận và đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, chỉ đạo thực tiễn, giữa công tác
nghiên cứu lý luận và công tác giảng
dạy, đào tạo lý luận còn hạn chế.
3. Một số giải pháp nâng cao chất
lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
xử lý, tiếp thu các vấn đề lý luận
của Đảng 
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Công cuộc đổi mới và phát triển của
đất nước càng đi vào chiều sâu, càng
đặt ra nhiều vấn đề cần phải chỉ đạo,
định hướng, xử lý và tiếp thu các vấn
đề lý luận. Tình hình thế giới và trong
nước biến đổi không ngừng, sự bất ổn,
xung đột vũ trang, cạnh tranh giữa các
nước trong quá trình phát triển, cách
mạng khoa học, công nghệ, đặc biệt là
cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác
động sâu sắc tới các quốc gia. Để ổn
định và phát triển, Việt Nam sẽ có
nhiều thời cơ, thách thức trước yêu cầu
mới, đòi hỏi công tác chỉ đạo, xử lý tiếp
thu các vấn đề lý luận phải có nhiều
giải pháp phù hợp. 

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác lý luận.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của các cấp ủy đảng, chính
quyền đối với công tác nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực tiễn, sớm ban hành
các văn bản chỉ đạo về các vấn đề, như:
hoàn thiện môi trường dân chủ, sáng
tạo trong nghiên cứu lý luận; tổ chức
diễn đàn trao đổi, đối thoại về các vấn
đề lý luận có ý kiến khác với chủ
trương, đường lối của Đảng; định
hướng nghiên cứu các vấn đề tư tưởng,
lý luận lớn của Đảng cần tập trung giải

quyết ngoài Nghị quyết 37 của Bộ
Chính trị khóa XI đã đề cập... 

(2) Tiếp tục kiện toàn các cơ quan
lý luận 

Hoàn thiện các quy định về hoạt
động nghiên cứu, xử lý, tiếp thu kết quả
nghiên cứu nhằm đưa công tác này đi
vào nề nếp, phát huy đầy đủ tự do sáng
tạo trong quá trình tìm tòi, khám phá
chân lý; mở rộng hợp tác quốc tế.

Kiện toàn các cơ quan nghiên cứu,
các cơ sở đào tạo, phân định rõ chức
năng và nhiệm vụ, có sự phân công và
phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo,
nghiên cứu trong hệ thống Đảng,
đoàn thể và hệ thống các trường đại
học, viện nghiên cứu nhà nước về
công tác lý luận. 

Phát huy vai trò của Hội đồng lý
luận Trung ương trong tư vấn, nghiên
cứu và là đầu mối trong tập hợp lực
lượng. Củng cố, tăng cường và phát
triển nhanh một số ngành khoa học
quan trọng. Xây dựng cơ sở dữ liệu liên
thông kết quả nghiên cứu giữa các cơ
quan khoa học. Có giải thưởng hàng
năm cho các công trình khoa học xã
hội và lý luận thật sự có giá trị cao.

(3) Mở rộng và tăng cường hợp tác
quốc tế trong công tác lý luận
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Đa dạng hóa các hình thức và nâng
cao hiệu quả hợp tác quốc tế, lấy các
trường đại học, viện nghiên cứu làm
trung tâm trong hợp tác quốc tế. Nâng
cao chất lượng, hiệu quả trao đổi lý
luận giữa Đảng ta với các đảng cộng
sản, đảng cầm quyền về những vấn đề
lý luận, thực tiễn Việt Nam quan tâm.

Coi trọng công tác thông tin khoa
học về những thành tựu của các nước
trên thế giới, đặc biệt các nước có
những điểm tương đồng về ý thức hệ;
những quốc gia có mô hình hay, kinh
nghiệm giải quyết các vấn đề lý luận,
thực tiễn mà Việt Nam quan tâm
trong quá trình hội nhập và phát
triển đất nước.

(4) Đổi mới nội dung và phương
pháp đấu tranh tư tưởng, lý luận trong
điều kiện mới. 

Xác định rõ những mục tiêu trực
tiếp, cụ thể trong từng giai đoạn cần
đấu tranh. Khẳng định và bảo vệ một
cách khoa học vững chắc, có sức thuyết
phục những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.
Quán triệt tinh thần đối thoại khoa
học, dân chủ, bình đẳng, tôn trọng sự
thật và chân lý khách quan, không áp

đặt, quy chụp đối với những người có
quan điểm khác, tạo sự thống nhất
nhận thức và hành động. Phê phán,
vạch trần những âm mưu, thủ đoạn,
làm rõ bản chất phản khoa học của
những luận điệu sai trái, chống đối, thù
địch và phản động.

Đa dạng hóa các hình thức và
phương thức đấu tranh, giữ vững quan
điểm và nguyên tắc, mềm dẻo linh hoạt
trong phương pháp, công khai minh
bạch, dân chủ, đối thoại, gây dựng dư
luận xã hội lành mạnh để đồng thuận,
nhất trí trong xây và chống. 

Phát huy vai trò và trách nhiệm của
báo chí, của các phương tiện truyền
thông đại chúng, các diễn đàn khoa
học trong tuyên truyền kết quả nghiên
cứu, những định hướng lớn cần quan
tâm, những kết quả tiếp thu, xử lý các
vấn đề lý luận và đấu tranh chống các
quan điểm sai trái, thù địch. Tạo điều
kiện để các kết quả nghiên cứu mới
được công bố rộng rãi, tạo sự thống
nhất nhận thức, vì sự phát triển tốt đẹp
của dân tộc, sự ổn định bền vững của
chế độ, vì cuộc sống của nhân dân. Có
hình thức định hướng dư luận phù
hợp, quản lý hiệu quả mạng xã hội về
các nội dung liên quan đến tư tưởng,
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lý luận, đạo đức lối sống .
(5) Xây dựng và phát triển đội ngũ

cán bộ lý luận
Quan tâm đúng mức để xây dựng và

phát triển đội ngũ cán bộ, nhất là các
chuyên gia đầu ngành có trình độ cao
góp phần giải quyết những vấn đề do
thực tiễn đất nước và thời đại đặt ra;
đổi mới, nâng cao trình độ, phương
pháp nghiên cứu, nhất là khả năng dự
báo. Có chính sách và biện pháp thích
hợp nhằm phát huy trí tuệ, sự lao động
sáng tạo của những cán bộ có trình độ
chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị
vững vàng. 

Đổi mới căn bản công tác đào tạo
cán bộ lý luận, từ quy hoạch, chương
trình, nội dung, phương pháp đến quy
chế tuyển chọn, tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng, ưu tiên những ngành lý
luận mũi nhọn. Nâng cao trình độ,
phương pháp luận duy vật biện
chứng, chất lượng nghiên cứu khoa

học, chất lượng giảng dậy lý luận
chính trị trong các cơ sở đào tạo. Hiện
đại hóa các phương pháp tiếp cận...

(6) Tăng ngân sách đầu tư cho các
hoạt động lý luận

Phân bổ hợp lý nguồn kinh phí từ
ngân sách, ưu tiên cho nhiệm vụ
trọng tâm, trọng điểm; có cơ chế hợp
lý thu hút nguồn lực xã hội, hợp tác
quốc tế nhằm bảo đảm từng bước
hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ
công tác nghiên cứu.

Hiện đại hóa hệ thống thông tin và
bảo đảm cung cấp thông tin cũng như
tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên
cứu lý luận, tổng kết thực tiễn... Có
chính sách khuyến khích, đãi ngộ
thích đáng, bảo đảm đời sống vật chất
và tinh thần của các nhà khoa học,
tăng cường tiềm lực cho hoạt động
nghiên cứu lý luận; hiện đại hóa hệ
thống các viện, học viện, cơ quan
nghiên cứu lý luận... n
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1 Xem “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011)”.



1. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU 
(1) Đường lối phát triển lĩnh vực văn

hóa, xã hội và con người trong Cương
lĩnh năm 1991 của Đảng đánh dấu một
bước đổi mới quan trọng trong nhận
thức lý luận. Cương lĩnh xác định xây
dựng “nền văn hóa tiến tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc” là một đặc trưng của
sự phát triển theo định hướng xã hội
chủ nghĩa ở nước ta. Cương lĩnh chỉ ra
nhiệm vụ quan trọng: “Tiến hành cách
mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư
tưởng và văn hóa làm cho thế giới
quan Mác-Lênin và tư tưởng, đạo đức
Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong
đời sống tinh thần xã hội. Kế thừa và
phát huy những truyền thống văn hóa

tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong
nước, tiếp thu những tinh hoa văn hóa
nhân loại, xây dựng một xã hội dân
chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và
phẩm giá con người, với trình độ tri
thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày
càng cao. Chống tư tưởng, văn hóa
phản tiến bộ, trái với những truyền
thống tốt đẹp của dân tộc và những giá
trị cao quý của loài người, trái với
phương hướng đi lên chủ nghĩa xã
hội”1. Đó là sự kế thừa và phát triển
đường lối văn hóa “dân tộc, khoa học,
đại chúng” được xác định trong Đề
cương văn hóa năm 1943 của Đảng,
trong giai đoạn mới. Với đường lối văn
hóa này, các chính sách xã hội hướng
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đặt con người là nhân tố quan trọng
của sự phát triển, phát huy, đảm bảo
toàn diện các yếu tố vật chất và tinh
thần cho con người trong tất cả các
mối quan hệ xã hội.

(2) Đại hội lần thứ VIII của Đảng,
nhận thức về văn hóa đã có một bước
chuyển biến quan trọng. Văn hóa được
xác định là “nền tảng tinh thần của xã
hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực
phát triển kinh tế - xã hội”2. Đây là một
cách tiếp cận mới đối với văn hóa, cách
nhìn nhận mới về bản chất, vị trí và vai
trò văn hóa trong đời sống xã hội. Văn
hóa không đơn thuần là sản phẩm
được tạo ra một cách phụ thuộc, bị
động, mà trở thành môi trường phát
triển của con người, môi trường vận
động và phát triển của đời sống kinh
tế - xã hội. Khẳng định, văn hóa là “nền
tảng tinh thần”, “là động lực phát triển
kinh tế - xã hội” đã thể hiện mối quan
hệ biện chứng giữa phát triển văn hóa
với phát triến con người và phát triển
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Và điều này lại đặt ra những đổi mới
về các chính sách phát triển văn hóa,
xã hội và con người.

(3) Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa VIII “về

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
đã nêu lên những nhận thức mới về phát
triển văn hóa, xã hội, con người, bằng sự
khẳng định: “Văn hóa Việt Nam là
thành quả hàng nghìn năm lao động
sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng
nước và giữ nước của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp
thu tinh hoa của nhiều nền văn minh
thế giới để không ngừng hoàn thiện
mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc
nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt
Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của
dân tộc”.  Như vậy, văn hóa là nền tảng
tinh thần, đồng thời là nền tảng xã hội
của sự phát triển mọi mặt của đời sống
xã hội, trong việc hình thành con người,
tạo dựng những giá trị của dân tộc.

Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII
xác định 10 nhiệm vụ xây dựng văn
hóa, con người, trong đó có hai nhiệm
vụ lần đầu tiên được nêu đậm nét, là:
Xây dựng con người và xây dựng môi
trường văn hóa xã hội. Các yêu cầu xây
dựng con người Việt Nam được xác
định với 5 nội dung: Yêu nước, tự
cường dân tộc; ý thức tập thể, đoàn kết;
lối sống lành mạnh, trung thực, nhân
nghĩa, tôn trọng phép nước; lao động
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chăm chỉ, sáng tạo; cầu thị, ham hiểu
biết. Vấn đề xây dựng môi trường văn
hóa được đặt ra tương xứng với vai trò,
tầm quan trọng của nó. Đây là kết quả
của việc tổng kết thực tiễn phát triển
văn hóa, gắn với sự phát triển của tất
cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đánh
giá nguyên nhân của những hiện
tượng tích cực và tiêu cực xã hội. Yêu
cầu xây dựng môi trường văn hóa được
đặt ra tương đối toàn diện, bao gồm
môi trường gia đình, cộng đồng, làng
bản, khu dân cư, nhà trường và môi
trường xã hội nói chung. 

(4) Cương lĩnh năm 2011 của Đảng
trên cơ sở bổ sung, phát triển những
thành tựu trong nhận thức lý luận về
văn hóa, xã hội và con người, đã khẳng
định quan điểm: “Xây dựng nền văn
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
phát triển toàn diện, thống nhất trong
đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần
nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho
văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu
vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành
sức mạnh nội sinh quan trọng của phát
triển. Kế thừa và phát huy những
truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng
đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu
những tinh hoa văn hóa nhân loại, xây

dựng một xã hội dân chủ, văn minh, vì
lợi ích chân chính và phẩm giá con
người, với trình độ tri thức, đạo đức,
thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao”.
Việc xác định văn hóa trở thành sức
mạnh nội sinh của sự phát triển là
bước phát triển mới nhận thức lý luận
về văn hóa, xã hội và con người. Lần
đầu tiên, văn hóa được nhìn nhận với
vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt là yếu
tố bên trong quyết định sự phát triển
của xã hội. Nhận thức mới về vai trò,
vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội
gắn liền với những nhận thức mới về
phát triển con người, khi Cương lĩnh
khẳng định “Con người là trung tâm
của chiến lược phát triển”, tiếp cận vấn
đề con người theo hướng gắn kết hài
hòa giữa cái riêng với cái chung, giữa
con người cá nhân với con người xã
hội, con người công dân. Cương lĩnh
xác định phương hướng xây dựng con
người là: “Tôn trọng và bảo vệ quyền
con người, gắn quyền con người với
quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước
và quyền làm chủ của nhân dân”. Đấy
cũng là sự thể hiện thấm nhuần quan
điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về con
người, về nhân dân: “nước lấy dân làm
gốc”, và “gốc có vững, cây mới bền, xây
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lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Nhận
thức ấy cũng rất gần gũi với quan điểm
của UNDP trong Báo cáo phát triển
con người, năm 1990, trong đó nhấn
mạnh: “Phát triển con người là mục
đích của sự phát triển”, vì “tài sản của
mỗi quốc gia là con người của quốc gia
đó”. Vần đề quyền con người, quyền
công dân được chế định rất đậm nét
trong Hiến pháp 2013 của nước ta. 

(5) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW)
“về xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước” đã tiếp tục
khẳng định và cụ thế hóa những luận
điểm cơ bản trong nhận thức lý luận về
văn hóa, xã hội và con người của
Cương lĩnh 2011: “Xây dựng nền văn
hóa và con người Việt Nam phát triển
toàn diện, hướng đến chân - thiện -
mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc,
nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn
hóa thực sự trở thành nền tảng tinh
thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh
nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát
triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh”. Văn

hóa được nhìn nhận trong mối quan
hệ gắn kết hữu cơ với con người,
không tách rời mục tiêu phát triển con
người. Từ nhận thức ấy, Nghị quyết
nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa
phát triển văn hóa và phát triển con
người, trong đó, “Phát triển văn hóa vì
sự hoàn thiện nhân cách con người và
xây dựng con người để phát triển văn
hóa”, đồng thời yêu cầu: “Văn hóa phải
được đặt ngang hàng với kinh tế, chính
trị, xã hội”. 

Nghị quyết Trung ương 9 đã nhấn
mạnh : “Trong xây dựng văn hóa, trọng
tâm là chăm lo xây dựng con người có
nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc
tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa
tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng
tạo”. Thực chất, đây là sự tiếp nối và cập
nhật hóa luận điểm quan trọng của Hồ
Chí Minh về xây dựng con người mới,
“muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì
phải có con người xã hội chủ nghĩa”.
Với việc khẳng định những đặc tính cơ
bản của con người Việt Nam cần
hướng tới trong giai đoạn mới, cho
thấy cách tiếp cận vấn đề phát triển
con người một cách toàn diện, không
chỉ cần xây dựng những đặc trưng hiện
đại mà còn phải phát huy được những
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giá trị truyền thống tốt đẹp, đáp ứng
yêu cầu cuộc sống hiện nay. 

Lần đầu tiên, Nghị quyết trung ương
9 khóa XI đặt ra yêu cầu “xây dựng văn
hóa trong chính trị và trong kinh tế”.
Nội dung xây dựng văn hóa trong
chính trị được xác định là văn hóa
trong Đảng, trong các cơ quan nhà
nước, các đoàn thể nhân dân, trong đó,
quan tâm chủ yếu đến phẩm chất đạo
đức công vụ, trách nhiệm chính trị - xã
hội, tinh thần tận tuỵ công tác, phục vụ
nhân dân và ý thức kỷ luật, kỷ cương
trong lao động. Nội dung xây dựng văn
hóa trong kinh tế dựa trên cơ sở lấy
“con người thực sự là trung tâm trong
quá trình phát triển kinh tế - xã hội”,
xây dựng môi trường sản xuất kinh
doanh lành mạnh, cạnh tranh bình
đẳng, hiệu quả, minh bạch, giữ chữ tín,
tôn trọng pháp luật...

(6) Đại hội lần thứ XII của Đảng đã
tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc
đổi mới, đề ra đường lối xây dựng đất
nước trong thời kỳ mới với bước
chuyển giai đoạn quan trọng. Trong
lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người,
nhận thức lý luận của Đảng đã cho
thấy rõ hơn mối quan hệ biện chứng
giữa kinh tế, xã hội, văn hóa và con

người trong sự phát triển; trong đó,
con người vừa là động lực quyết định,
vừa là mục tiêu trung tâm của sự phát
triển. Đại hội XII của Đảng nhấn
mạnh “Xây dựng con người Việt Nam
phát triển toàn diện phải trở thành
mục tiêu của chiến lược phát triển”. Để
thực hiện mục tiêu ấy, Đại hội đã chỉ
rõ nhiêm vụ quan trọng là phải “Đúc
kết và xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ
giá trị chuẩn mực của con người Việt
Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời,
tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa
lành mạnh, xây dựng nền công nghiệp
văn hóa hiệu quả, xây dựng văn hóa
trong chính trị và văn hóa trong kinh tế
phù hợp với yêu cầu, điều kiện của thể
chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

(7) Về phát triển xã hội và quản lý
phát triển xã hội, Đảng ta cũng đã có
những đổi mới quan trọng về tư duy lý
luận. Từ nhận thức các lĩnh vực xã hội
thuộc phạm trù phúc lợi xã hội, được
nhà nước bao cấp rất cao trong thể chế
kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao
cấp; đã từng bước đổi mới tư duy về
giải quyết và phát triển các vấn đề xã
hội trong thể chế kinh tế thị trường xã
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hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thể
hiện tập trung ở các quan điểm: Gắn
kết các mục tiêu kinh tế với các mục
tiêu phát triển con người và các mục
tiêu xã hội; gắn kết tăng trưởng kinh tế
với “thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội trong từng bước và từng chính sách
phát triển”; Chính sách xã hội được
thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế,
gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa
vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ; Các
vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết
theo tinh thần xã hội hóa, đẩy mạnh xã
hội hóa, thực hiện cơ chế tự chủ đối với
các đơn vị sự nghiệp công, gắn với tăng
cường vai trò chủ đạo của nhà nước.
Tư duy lý luận đó được cụ thể hóa
bằng các cơ chế, chính sách giải quyết
và phát triển các vấn đề xã hội trong
thời kỳ đổi mới; vừa góp phần tạo động
lực cho sự phát triển bền vững, vừa
hướng tới giá trị công bằng và tiến bộ
xã hội, lành mạnh hóa xã hội; phát
triển toàn diện các lĩnh vực xã hội hài
hòa hơn với phát triển kinh tế.

Đại hội lần thứ XII của Đảng lần
đầu tiên đặt ra vấn đề quản lý phát triển
xã hội. Thực chất của vấn đề quản lý
phát triển xã hội là điều chỉnh mối
quan hệ hợp lý giữa nhà nước, thị

trường và xã hội, giữa quyền, nghĩa vụ,
trách nhiệm và lợi ích của các chủ thể
trong quá trình phát triển, đảm bảo
công bằng và bình đẳng cho mọi thành
viên, đảm bảo cho sự phát triển hài
hòa, năng động và bền vững của xã hội,
trong đó coi sự phát triển toàn diện của
con người là trung tâm. 

Như vậy, sự đổi mới nhận thức lý
luận của Đảng ta về văn hóa, xã hội và
con người trong quá trình đổi mới
ngày càng gắn bó chặt chẽ, hữu cơ với
thực tế vận động và phát triển mọi mặt
của đời sống xã hội trên cơ sở nghiên
cứu tổng kết thực tiễn với quan điểm
nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh
những vấn đề phức tạp đặt ra trong
quá trình phát triển của đất nước; khắc
phục những hạn chế về phương pháp
luận, tiếp cận với những nhận thức
chung, giá trị chung tiến bộ của nhân
loại. Vấn đề phát triển văn hóa, xã hội
và con người ngày càng được nhìn
nhận sâu hơn về bản chất trong điều
kiện phát triển kinh tế thị trường và
hội nhập quốc tế; trong mối quan hệ
biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với
thượng tầng kiến trúc, giữa con người
với hoàn cảnh sống và các điều kiện xã
hội - lịch sử... 
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2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA
Từ thực trạng phát triển văn hóa, xã

hội, con người, từ tình hình nghiên
cứu và nhận thức lý luận về những vấn
đề này, cũng như từ những yêu cầu
mới đặt ra đối với sự phát triển đất
nước trong thời gian tới, xin nêu một
số vấn đề đang đặt ra trong công tác
nghiên cứu lý luận về lĩnh vực văn hóa,
xã hội, con người như sau. 

(1) Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc
những cơ hội và thách thức đặt ra đối
với quá trình phát triển con người - văn
hóa - xã hội trong giai đoạn mới. Cần
thấy rõ rằng, công cuộc đổi mới, nằm
sâu bên trong là quá trình đấu tranh -
xây dựng - xác lập - phát triển các giá
trị con người - giá trị văn hóa - giá trị
xã hội mới, thể hiện cả trong nhận
thức, quan điểm, xây dựng thể chế,
thiết chế và trong đời sống thực tiễn. 

Quá trình đấu tranh này thể hiện
trên toàn xã hội, trong mọi lĩnh vực và
ở mọi cấp độ; được thể hiện trong tất
cả các chủ thể trong xã hội : hệ thống
chính trị, Đảng, Nhà nước, các đoàn
thể, các tổ chức, đơn vị xã hội, các gia
đình và mỗi con người. Quá trình đấu
tranh, chuyển hóa, phát triển các giá trị
không phải là quá trình một chiều,

không thể đảo ngược được; quá trình
này chịu sự tác động của tất cả các yếu
tố khách quan và chủ quan; mang cả
tính tự giác và tự phát, tự nguyện và
cưỡng chế. Vấn đề đặt ra là, trong quá
trình chuyển đổi thể chế phát triển, để
cho quá trình xây dựng - xác lập - phát
triển các giá trị tích cực trở thành dòng
chủ đạo - động lực nội sinh chi phối sự
phát triển của xã hội, hạn chế được
một cách hiệu quả sự phát triển, sự tác
động và lan tỏa của các giá trị tiêu cực,
không còn phù hợp, thì trước hết đòi
hỏi Đảng và Nhà nước phải tự mình
vượt lên trước, nhận thức rõ những
những yêu cầu khách quan của sự phát
triển đất nước trong giai đoạn bước
ngoặt, nhận thức rõ các xu thế phát
triền của thời đại và hội nhập quốc tế,
để từ đó có nhận thức đúng và xây dựng
được hệ giá trị phát triển của chính
Đảng và Nhà nước thể hiện rõ bản chất
tiền phong, “là đạo đức, là văn minh, là
thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”
(như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói), đại
biểu trung thành cho lợi ích của dân tộc
- của đất nước, xây dựng được Nhà
nước pháp quyền “kiến tạo phát triển”
thực sự của dân, do dân, vì dân. Đó là
cơ sở quan trọng để định hình, định
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hướng các giá trị phát triển của đất
nước, xây dựng đồng bộ ba trụ cột phát
triển văn hóa (xây dựng đời sống, giá
trị sống - lối sống văn hóa; sáng tạo văn
hóa; xây dựng các thể chế - thiết chế
văn hóa) để làm nền tảng cho sự hình
thành, tồn tại và phát triển các giá trị
con người - giá trị văn hóa - giá trị xã
hội tích cực, tốt đẹp.

(2) Từ xác định văn hóa với vai trò là
“nền tảng tinh thần của xã hội, động lực
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”,
“sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo
cho sự phát triển bền vững”, đặt ra sự
cần thiết tiếp tục nghiên cứu sâu làm rõ
nội dung - giá trị văn hóa mang tính
bản chất bên trong của tất cả các quá
trình phát triển kinh tế - xã hội, của mỗi
chủ thể trong xã hội;làm rõ điều kiện và
quá trình hình thành, phát triển và
khẳng định những giá trị đó trong cuộc
sống; làm rõ cơ chế và hệ quả tác động
qua lại giữa văn hóa với các mặt khác
của đời sống xã hội, nhất là trong điều
kiện thể chế kinh tế thị trường, xây dựng
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
hội nhập quốc tế. Bởi vì, văn hóa chỉ trở
thành “nền tảng tinh thần của xã hội,
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội”, “sức mạnh nội sinh quan trọng

đảm bảo cho sự phát triển bền vững”
khi những giá trị văn hóa - giá trị con
người trở thành yếu tố bên trong mang
tính bản chất của các quá trình phát
triển xã hội, của mỗi chủ thể, thiết chế
trong xã hội. Hơn nữa những giá trị
văn hóa, giá trị con người và giá trị xã
hội luôn có sự đấu tranh, vận động và
phát triển trong sự thay đổi điều kiện
kinh tế - xã hội. Ngay cả một số giá trị
truyền thống tích cực cũng phải có sự
thay đổi thích ứng với điều kiện mới. 

Nhất là trong bối cảnh hiện nay, sự
phát triển của xã hội hiện đại với
những tác động mạnh mẽ của kinh tế
thị trường, của cách mạng khoa học -
công nghệ, của công nghệ thông tin -
truyền thông - Internet, và quá trình
toàn cầu hóa cũng đang tác động
mạnh mẽ vào đời sống xã hội, làm thay
đổi lối sống của con người Việt Nam.
Để xây dựng được nền văn hóa Việt
Nam là sức mạnh nội sinh của sự phát
triển bền vững đất nước, cần phải làm
rõ những vấn đề trên, đồng thời thực
hiện sáng tạo những chỉ dẫn của Hồ
Chí Minh về “Năm điểm lớn xây dựng
nền văn hóa dân tộc” là : (1) Xây dựng
tâm lý: tinh thần độc lập tự cường; (2)
Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình,
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làm lợi cho quần chúng; (3) Xây dựng
xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến
phúc lợi của nhân dân trong xã hội; (4)
Xây dựng chính trị: dân quyền; (5) Xây
dựng kinh tế”3. Nói cách khác, cần
nghiên cứu để xác định rõ nội dung, cơ
chế để làm cho văn hóa trở thành nhân
tố bên trong mang tính bản chất của sự
phát triển xã hội, của mỗi chủ thể.

(3) Từ tổng kết thực tế 30 năm đổi
mới, chúng ta đã nhìn nhận rõ hơn về
tầm quan trọng của môi trường văn hóa
đối với sự phát triển con người và phát
triển kinh tế, xã hội nói chung. Tuy
nhiên, nhận thức về môi trường văn
hóa, cơ chế, chính sách về xây dựng
môi trường văn hóa còn nhiều bất cập.
Môi trường văn hóa - xã hội trên thực
tế chậm được cải thiện, không những
thế có mặt bị xuống cấp nghiêm trọng,
kể cả trong môi trường gia đình, môi
trường nhà trường, môi trường hệ
thống chính trị, môi trường xã hội.
Tình trạng tham nhũng, quan liêu, lạm
dụng quyền lực, vô cảm, mất dân chủ
vẫn còn nghiên trọng, niềm tin của
nhân dân vào Đảng, vào chế độ có
phần giảm đi; hiện tượng phạm tội và
một số tệ nạn, tiêu cực xã hội có chiều
hướng tăng lên. Việc tiếp tục nghiên

cứu cơ sở lý luận, làm rõ nguyên nhân
dẫn đến những bất cập về môi trường
văn hóa - xã hội, đề ra được những chủ
trương, cơ chế, chính sách và giải pháp
có hiệu quả để xây dựng môi trường
văn hóa - xã hội lành mạnh, tích cực là
một nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp
bách vừa thường xuyên. 

(4) Vấn đề nghiên cứu và xây dựng
văn hóa trong chính trị và văn hóa trong
kinh tế đã được đặt ra trong các văn
kiện gần đây của Đảng, nhưng cả về
nhận thức lý luận và thực tiễn đang còn
những “khoảng trống” cần được làm rõ.
Văn hóa trong chính trị và văn hóa
trong kinh tế là hai lĩnh vực văn hóa
giữ vai trò trụ cột của đời sống xã hội,
có ý nghĩa chi phối toàn bộ các lĩnh
vực khác của đời sống văn hóa, tác
động trực tiếp đến sự phát triển mọi
mặt của đất nước với tính cách là “sức
mạnh nội sinh”. Văn hóa trong chính trị
về bản chất là văn hóa chế định quyền
lực, sử dụng quyền lực và kiểm soát
quyền lực; là việc chế định và thực thi
nguyên lý “tất cả quyền lực thuộc về
nhân dân”, đảm bảo quyền con người,
quyền làm chủ của nhân dân, nguyên
tắc “thượng tôn pháp luật” trong hoạt
động của nhà nước và tất cả các chủ
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thể trong xã hội. Đó là văn hóa về sự
lãnh đạo - cầm quyền của đảng đối với
nhà nước và xã hội thể hiện được tính
“tiền phong - là đạo đức - là văn minh”
để thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Văn hóa trong chính trị thể hiện cô
đọng ở các giá trị phát triển, mục tiêu
phát triển về thể chế chính trị - xã hội
và con người mà Đảng và nhà nước đặt
ra trong các giai đoạn phát triển, ở việc
Đảng và nhà nước tự thể hiện ra các
giá trị đó như thể nào, đã lãnh đạo và
quản lý thế nào để hiện thực hóa các
giá trị đó trong cuộc sống. Điều này
nói lên tầm quan trọng đặc biệt của
việc xây dựng và hiện thực hóa các giá
trị văn hóa tiên tiến trong hệ thống
chính trị. Văn hóa trong kinh tế về bản
chất là văn hóa định hướng sự phát
triển kinh tế vào các mục tiêu phát
triển con người và những giá trị xã hội;
xây dựng thể chế và môi trường sản
xuất - kinh doanh cạnh tranh lành
mạnh, minh bạch, hiệu quả; tôn trọng
giá trị đạo đức, nhân văn và chữ tín
trong sản xuất kinh doanh; hình thành
các giá trị liên kết, hợp tác để thực hiện
sự phát triển bền vững tổng hợp giữa
kinh tễ, xã hội và môi trường, trong đó

mỗi chủ thể kinh tế phải trở thành một
thiết chế văn hóa; là cách tiếp cận phát
triển bao trùm để không ai bị tụt lại
phía sau. 

Giữa văn hóa trong chính trị và văn
hóa trong kinh tế luôn có mối quan hệ
mật thiết mang tính bản chất và chế
định lẫn nhau. Nhận thức rõ bản chất
và xác định đúng hệ giá trị văn hóa
trong chính trị và trong kinh tế, để xây
dựng được thể chế, thiết chế, cơ chế,
chính sách phát triển phù hợp, hiệu
quả là một nhiệm vụ rất quan trọng. 

(5) Vấn đề nghiên cứu, xây dựng và
hiện thực hóa hệ giá trị chuẩn mực của
con người Việt Nam trong giai đoạn
mới. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng. Con người không chỉ là
trung tâm của chiến lược phát triển, là
mục tiêu hướng tới của việc xây dựng
nền văn hóa, mà con người phải trở
thành chủ thể văn hóa trung tâm, là
động lực quyết định nhất của sự phát
triển xã hội, sự phát triển của mỗi cá
nhân. Hệ giá trị con người là nhân lõi
nền tảng của hệ giá trị văn hóa - hệ giá
trị xã hội của một đất nước. Hệ giá trị
con người không chỉ mang các đặc
trưng, các giá trị chung của xã hội, mà
còn hàm chứa các giá trị cá nhân, lợi
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ích cá nhân chính đáng của con người.
Việc nghiên cứu, xây dựng và hiện
thực hóa hệ giá trị chuẩn mực của con
người Việt Nam hiện đại cần được đặt
trong mối quan hệ tổng hợp, toàn diện
của các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã
hội, môi trường, trong mối quan hệ
giữa cá nhân - tập thể - xã hội. Hệ giá
trị con người đó một mặt phải thể hiện
được những yêu cầu cao của sự phát
triển đất nước trong giai đoạn mới,
đồng thời kề thừa và phát huy sáng tạo
các giá trị truyền thống của dân tộc.
Cần nhận thức sâu sắc rằng hệ giá trị
con người hiện đại không thể hình
thành và trở thành chủ đạo trong đời
sống bằng mong muốn chủ quan,
bằng các giải pháp duy ý chí, chỉ bằng
tuyên truyền giáo dục (dù rất quan
trọng), mà phải gắn liền với quá trình
xây dựng và hoàn thiện các thể chế -
thiết chế chính trị, kinh tế và xã hội
con người hoạt động trong đó. Đó là
sự tác động hai chiều, quy định lẫn
nhau. Quá trình hình thành và hiện
thực hóa hệ giá trị con người Việt
Nam hiện đại vừa mang tính tự giác,
tự nguyện vừa mang tính “cưỡng bức”.
Do đó, muốn tích cực hóa các giá trị
con người, nhân tố con người, phải

tích cực hóa tất cả các yếu tố có vai trò
chi phối hay quy định đối với quá
trình phát triển.

Việc xây dựng và hiện thực hóa hệ
giá trị chuẩn mực của con người Việt
Nam, để nhân tố con người - văn
hóa trở thành trở thành động lực nội
sinh quan trọng nhất cho sự phát
triển nhanh và bền vững đất nước là
một nhiệm vụ trung tâm trong giai
đoạn mới.

(6) Nghiên cứu, tiếp thu có hiệu quả
những tinh hoa văn hóa - những giá trị
tiến bộ chung của nhân loại, kết hợp hài
hòa - hữu cơ với các giá trị văn hóa của
dân tộc để trở thành sức mạnh nội sinh
tổng hợp phát triển đất nước là yêu cầu
tất yếu, khách quan và cấp thiết, nhất
là trong điều kiện chúng ta đang hội
nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn
trên tất cả các lĩnh vực. Việc hình
thành các giá trị chung về sự phát triển
của nhân loại, của khu vực, của quan
hệ giữa các nước, là nền tảng của sự
hợp tác, liên kết giữa các nước trên
nguyên tắc bình đẳng, tin cậy và cùng
có lợi. Nhưng quá trình hội nhập quốc
tế cũng là quá trình đấu tranh để gìn
giữ và phát triển giá trị và bản sắc văn
hóa tích cực dân tộc, chống lại những
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giá trị văn hóa ngoại lai tiêu cực. Vấn
đề đặt ra là các giá trị văn hóa quốc tế
(cả tích cực và tiêu cực) đang hàng
ngày, hàng giờ, hàng phút tràn vào môi
trường xã hội nước ta qua rất nhiều
con đường khác nhau, vô hình và hữu
hình, hợp pháp và phi pháp, nhất là
qua các mạng xã hội, mạng Internet,
các phương tiên truyền thông... Do đó,
việc nghiên cứu các giá trị văn hóa thế
giới cùng xu thế vận động và phát
triển, nhất là của các nước mà Việt
Nam có quan hệ hợp tác sâu rộng; làm
rõ bản chất và cơ chế tương tác - phát
triển các giá trị con người - giá trị văn
hóa - giá trị xã hội trong quá trình hội
nhập quốc tế, để trên cơ sở đó xây
dựng được các thể chế, thiết chế, cơ
chế, chính sách và giải pháp hội nhập
quốc tế có hiệu quả, cho phép chúng
ta chủ động tiếp thu được các giá trị
văn hóa của nhân loại, biến nó thành
nội lực phát triển của mình, là một
nhiệm vụ quan trọng. Mặt khác,
truyền bá những giá trị văn hóa tốt
đẹp của dân tộc, tăng cường “sức
mạnh mềm” quốc gia, tạo môi trường
và điều kiện cho việc hợp tác phát
triển có hiệu quả các lĩnh vực khác là
một đòi hỏi khách quan, cấp thiết. 

(7) Vấn đề phát triển xã hội và quản
lý phát triển xã hội ngày càng trở nên
cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi phải
được nghiên cứu sâu sắc hơn, đồng bộ
hơn cả về lý luận và thực tiễn trong
bình diện quốc gia cũng như trên bình
diện quan hệ quốc tế. Thực tiễn phát
triển của đất nước trong bối cảnh mới:
Xây dựng nhà nước pháp quyền và xã
hội công dân, tuân thủ nguyên tắc
“thượng tôn pháp quyền” gắn liền với
đề cao phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, với nâng cao tính tự chủ -
tự quản của các tổ chức xã hội, với
thực hiện tốt quyền con người, quyền
công dân, với nâng cao trách nhiệm xã
hội của mỗi cá nhân và của mọi tổ
chức trong xã hội. Đẩy mạnh phát
triển kinh tế thị trường và hội nhập
quốc tế trong bối cảnh có rất nhiều cơ
hội lớn, đồng thời cũng đang đứng
trước rất nhiều thách thức không nhỏ
về cả chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa,
con người, an ninh và môi trường.
Xuất hiện nhiều hiện tượng mới, xu
hướng phát triển mới trong tất cả các
lĩnh vực, tác động sâu sắc đến sự phát
triển xã hội (cả tích cực và tiêu cực).
Những điều đó đặt ra phải nghiên cứu
và xây dựng đồng bộ thể chế quản lý
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phát triển xã hội trong điều kiện mới,
trong đó kết hợp hài hòa, hữu cơ, hiệu
quả giữa vai trò - trách nhiệm - nghĩa
vụ của nhà nước với vai trò - trách
nhiệm - quyền lợi - tính tự chủ, tự
quản, gắn kết cộng đồng của các tổ
chức, các thiết chế trong xã hội, với vai
trò - trách nhiệm - nghĩa vụ - lợi ích
của mỗi cá nhân, hướng vào mục tiêu
xây dựng mỗi cộng đồng xã hội, tổ
chức xã hội theo những giá trị nhân ái
- nhân văn - chia sẻ - năng động - sáng
tạo - liên kết để tạo động lực nội sinh
cho sự phát triển bền vững cả về kinh
tế, chính trị, xã hội, văn hóa và môi
trường sinh thái, đồng thời có sức đề
kháng cao đối với những tác động tiêu
cực trong xã hội .

Đổi mới và phát triển nhận thức lý
luận về văn hóa, xã hội và con người là

một quá trình, gắn liền với sự vận động
và phát triển mọi mặt của thực tiễn xã
hội. Trong những giai đoạn phát triển
mang tính bước ngoặt và đột phá như
nước ta hiện nay, nhân tố con người
vừa đóng vai trò chủ thể vừa đóng vai
trò động lực then chốt cho sự phát
triển nhanh - bền vững đất nước. Để
nhân tố con người thực hiện được sứ
mạng trọng đại đó, đòi hỏi Đảng và
Nhà nước phải thể hiện được vai trò
tiền phong, xây dựng được đồng bộ các
thể chế, thiết chế, cơ chế, chính sách
gắn kết hữu cơ giữa các giá trị lợi ích,
giá trị pháp lý và giá trị đạo đức để thúc
đẩy quá trình hình thành, phát triển và
hiện thực hóa các giá trị con người -
giá trị văn hóa - giá trị xã hội tiên tiến,
trở thành sức mạnh nội sinh cho sự
phát triển đất nước - của cả dân tộc n
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Ngay trong quá trình chuẩn bị
thành lập Đảng, lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc đã triển

khai công tác huấn luyện lý luận cho
đội ngũ cán bộ cách mạng. Tiếp đó,
trong suốt các thời kỳ cách mạng,
Đảng ta luôn luôn chú trọng nhiệm vụ
đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ,
đảng viên. 

Nhiệm vụ đào tạo cán bộ nghiên
cứu, giảng dạy lý luận chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý
luận chính trị nói chung (sau đây xin
được nói tắt là cán bộ lý luận) được
Trung ương Đảng và Chính phủ giao
cho một số học viện, trường đại học,
viện chuyên ngành, trong đó Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là
trung tâm quốc gia có vai trò, vị trí
hàng đầu, chỉ đạo nội dung các chương
trình và phương pháp đào tạo.

Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ
quan trọng này, có thể khẳng định
những kết quả, thành tựu sau đây:

Một là, Trung ương Đảng, trước hết
là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính
phủ thường xuyên quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo sâu sát công tác đào tạo cán bộ
lý luận, đã ban hành nhiều nghị quyết,
nghị định, chế độ, chính sách về công
tác tư tưởng, lý luận tạo điều kiện
thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ đào
tạo cán bộ lý luận trong tình hình mới.

Hai là, đã đào tạo được một đội ngũ
cán bộ lý luận đông đảo thuộc tất cả
các chuyên ngành: triết học duy vật
biện chứng và duy vật lịch sử, kinh tế
chính trị học, chủ nghĩa cộng sản khoa
học; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử
Đảng; xây dựng Đảng Cộng sản Việt
Nam; chính trị học và một số bộ môn
khác nghiên cứu chuyên sâu về đường
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ĐÀO TẠO cÁN BỘ lý luậN:
thỰc trạng và gIẢI pháp

l PGS. TS NGuyễN ViếT THảo
Phó Giám đốc 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh



lối, chủ trương, chiến lược của Đảng.
Đội ngũ cán bộ lý luận này có cơ cấu
độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công
tác... rất phong phú, trong đó có nhiều
người trực tiếp làm công tác nghiên
cứu, giảng dạy lý luận; một số người
khác làm việc trong các cơ quan tham
mưu, lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà
nước, các đoàn thể chính trị - xã hội,
các doanh nghiệp lớn...

Ba là, chất lượng đào tạo cán bộ lý
luận được nâng cao, thể hiện qua khả
năng đáp ứng nhiệm vụ công tác của

đội ngũ cán bộ lý luận. Trước đòi hỏi
nóng bỏng khắc phục khủng hoảng
kinh tế - xã hội, bảo vệ và đổi mới chủ
nghĩa xã hội trong bối cảnh đầy khó
khăn, thử thách của những năm 80, 90
của thế kỷ XX, tư duy lý luận Việt Nam
đã có bước đột phá, tiếp đó không
ngừng vận động, bám sát đặc điểm của
đất nước và các xu thế chủ lưu trên thế
giới, tự chủ và kịp thời cung cấp luận
chứng khoa học và thực tiễn cho Đảng,
Nhà nước hoạch định đường lối, chủ
trương, chiến lược phát triển kinh tế, xã
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hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối
ngoại... Nếu so sánh với các năm tháng
trước kia, khi đội ngũ cán bộ lý luận của
nước nhà còn nhỏ bé về số lượng và
thiếu hụt về trình độ học thuật, rõ ràng
là đến nay chúng ta có bước trưởng
thành rất lớn, sẵn sàng đảm bảo nền
tảng tư tưởng của Đảng cũng như kim
chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, các cơ sở đào tạo cán bộ lý
luận có nhiều cố gắng đảm bảo đồng
thời tính khoa học và tính Đảng; chất
lượng học thuật và yêu cầu chính trị
trong nội dung, chương trình và trong
toàn bộ quá trình đào tạo. Nhờ vậy,
quy mô đào tạo cán bộ lý luận đã
không ngừng được mở rộng; nhiều
vấn đề lý luận và thực tiễn mới, phức
tạp của đất nước đã được nghiên cứu,
tổng kết và đưa vào nội dung giảng dạy,
nghiên cứu; tuyệt đại đa số đội ngũ cán
bộ lý luận của nước nhà là những
chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận,
bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh,
đường lối của Đảng, bảo vệ vai trò lãnh
đạo duy nhất của Đảng đối với toàn xã
hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm là, đã hình thành một hệ thống
cơ sở đào tạo hùng hậu, bao gồm Học

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
trong đó có 5 học viện trực thuộc; các
học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng,
Bộ Công an; Học viện Khoa học xã hội
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam; các trường khoa học xã hội
- nhân văn thuộc các đại học quốc gia,
Đại học Sư phạm Hà Nội và một số đại
học khác... Hằng năm đào tạo hàng
nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các
chuyên ngành lý luận chính trị. Cũng
phải kể thêm đội ngũ cán bộ các
chuyên ngành khoa học chính trị, chủ
yếu là thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo từ các
trường đại học trên thế giới, phần đông
là từ các nước tư bản phát triển. 

Với những kết quả, thành tựu như
vậy trong những năm qua, Đảng và
đất nước có một đội ngũ cán bộ lý
luận đông đảo, thuộc mọi chuyên
ngành, lĩnh vực; được đào tạo, rèn
luyện cả về chuyên môn, học thuật và
chính trị, tư tưởng; được cống hiến,
trưởng thành thông qua các hoạt
động lý luận và thực tiễn, có đóng góp
xứng đáng vào quá trình đổi mới tư
duy lý luận của Đảng, kiên trì và vận
dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin trong bối cảnh mới, góp
phần vào những thành tựu to lớn, có
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ý nghĩa lịch sử của nước nhà sau hơn
30 năm đổi mới.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán
bộ lý luận vẫn đang còn nhiều hạn chế,
yếu kém và khó khăn:

Một là, chất lượng đào tạo cán bộ lý
luận chưa đáp ứng được nhu cầu và đỏi
hỏi vừa cấp bách, nóng bỏng vừa cơ
bản, lâu dài của công cuộc đổi mới, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ quả là,
phần lớn nhiệm vụ lý luận đều được cơ
bản hoàn thành nhưng chất lượng
hoàn thành không cao; hơn nữa, không
ít nhiệm vụ lý luận bị “nợ, đọng”, chậm
được triển khai, chậm được giải quyết.
Đại hội XII của Đảng đã thẳng thắn
vạch rõ: “Công tác tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận còn bất cập, chưa
làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong
quá trình đổi mới để định hướng trong
thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho
hoạch định đường lối của Đảng, chính
sách và pháp luật của Nhà nước. Lý
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội còn một số vấn
đề cần phải qua tổng kết thực tiễn,
nghiên cứu lý luận để tiếp tục làm rõ”. 

Nguyên nhân gây ra hạn chế, yếu
kém này trước hết là do nội dung các
chương trình đào tạo lý luận chưa phù

hợp; do đội ngũ giảng viên ở các học
viện, nhà trường chưa thật sự vừa
“hồng” vừa “chuyên” trong sự nghiệp
“trồng người” của Đảng và cho Đảng.
Ngoài ra, cần phải kể đến các nguyên
nhân quan trọng khác, đó là: đầu vào
của đội ngũ sinh viên đại học các
chuyên ngành lý luận hiện nay rất thấp
so với các chuyên ngành khác; động cơ
đi học của nhiều học viên cao học và
nghiên cứu sinh các chuyên ngành lý
luận là rất đáng lo ngại; chế độ, chính
sách cho đội ngũ cán bộ lý luận còn
nhiều bất hợp lý...

Hai là, đang tồn tại tình trạng vừa
thừa vừa thiếu cán bộ lý luận, do cơ cấu
các chuyên ngành đào tạo không hợp lý.
Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ:
“Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất
hợp lý. Phương pháp giảng dạy, học tập
lý luận chính trị còn lạc hậu”. Một số
chuyên ngành gần gũi với lý luận như:
nhà nước và pháp luật, quản lý kinh tế,
chính sách công... thường xuyên quá tải
về số lượng sinh viên, học viên; trong
khi đó, một số chuyên ngành “chính
hiệu” lý luận có tầm quan trọng đặc biệt
đối với sự nghiệp cách mạng như: triết
học, chủ nghĩa xã hội khoa học, kinh tế
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chính trị học, lịch sử và lý luận phong
trào cộng sản, công nhân quốc tế...
nhiều năm không tuyển sinh được học
viên. Có các nguyên nhân khác nhau
gây ra nghịch lý này, nhưng nổi lên trên
hết là do chúng ta chưa có chính sách
cụ thể cần thiết đối với công tác đào tạo
các môn lý luận đặc thù này.

Ba là, tình trạng vừa không coi trọng
giáo dục kinh điển Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, vừa không thật sự
bám sát kết quả tổng kết thực tiễn, vừa
chậm trễ, phiến diện và thụ động tiếp
thu tri thức lý luận bên ngoài, nếu
không được khắc phục kịp thời, sẽ tạo
ra nguy cơ không thể xem thường đối
với công tác đào tạo cán bộ lý luận của
chúng ta. Đọc trực tiếp các tác phẩm
kinh điển, nếu trước kia các thế hệ cha
anh thực hiện đầy hào hứng, thì nay chỉ
còn là thao tác của thiểu số trong số học
viên các chuyên ngành lý luận. Các học
thuyết lý luận trên thế giới đương đại
về sự phát triển, nhìn chung, được giới
học thuật nước ta tiếp cận rất muộn, ít
khi trực tiếp, nên thường là không hệ
thống và thiếu tinh thần chọn lọc, phê
phán. Nguyên nhân hàng đầu là do đội
ngũ cán bộ lý luận không đủ trình độ
ngoại ngữ, không có quan hệ với nhiều

thiết chế học thuật nổi tiếng và các nhà
khoa học đầu ngành trên thế giới.

Bốn là, hệ thống các cơ sở đào tạo lý
luận của Đảng, Nhà nước hiện nay, tuy
khá phong phú, đa dạng nhưng chưa
chuyên sâu, còn chồng chéo nhau về
nhiệm vụ, chuyên ngành đào tạo nên
chưa phát huy được thế mạnh của từng
cơ sở, thay vào đó là tình trạng cạnh
tranh với nhau ngày càng thiếu lành
mạnh. Đây chính là một trong những
nguyên nhân làm cho không ít nhà
trường xem nhẹ chất lượng đào tạo
sinh viên, học viên, cán bộ lý luận; chạy
theo quy mô, số lượng vì công ăn việc
làm, vì cải thiện thu nhập v.v... Sản
phẩm do các cơ sở đào tạo ra hằng năm
là những đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến
sĩ ná ná giống nhau về chuyên ngành,
về cái mạnh và cái yếu. Càng ngày càng
có nhiều tiến sĩ lý luận không làm công
tác lý luận; phó giáo sư, giáo sư lý luận
không thực giảng dạy. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần
huấn thị, cán bộ là “gốc” của mọi công
việc. Hiểu theo nghĩa đó, cán bộ lý luận
là nhân tố “gốc” đối với sự nghiệp tư
tưởng, lý luận của Đảng. Để nhân tố
“gốc” trở nên vững mạnh, cần nhiều
giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo
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cán bộ lý luận. Xin được đề xuất một
số giải pháp sau đây:

Một là, rà soát, chỉnh sửa, đổi mới
nội dung và ban hành các chương
trình đào tạo lý luận để thực hiện
thống nhất trong các trường đại học,
học viện của đất nước, chấm dứt tình
trạng từng trường, thậm chí từng
khoa đào tạo lý luận theo chương
trình riêng của mình. Trước mắt, nên
tập trung vào các chuyên ngành triết
học duy vật biện chứng và duy vật lịch
sử, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa
cộng sản khoa học; tư tưởng Hồ Chí
Minh; lịch sử Đảng; xây dựng Đảng
Cộng sản Việt Nam. Thống nhất và
chuẩn mực về nội dung chương trình
đào tạo lý luận là tiền đề hàng đầu cho
sự thống nhất về nhận thức lý luận,
thống nhất về tư tưởng trong Đảng và
toàn xã hội. Và đây cũng là yếu tố hữu
ích phòng ngừa, khắc phục các biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, sắp xếp lại, cơ cấu lại hệ
thống các cơ sở đào tạo lý luận trong
phạm vi cả nước theo hướng phân
công, phân ngành tùy theo chức năng,
nhiệm vụ và lợi thế của từng đơn vị.
Khắc phục tình trạng nhiều học viện,
nhiều trường đại học cùng thực hiện

đào tạo các chuyên ngành lý luận như
nhau. Có định hướng riêng cho một số
chuyên ngành đặc thù, mặc dù không
hấp dẫn đối với xã hội nhưng không
thể thiếu đối với công tác tư tưởng,
công tác lý luận của Đảng.

Ba là, xác lập chế độ đào tạo riêng,
đào tạo lại, đào tạo thường xuyên, bồi
dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ
cán bộ lý luận, nhất là những người
trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu lý luận.
Học tập kinh nghiệm quý báu trước
kia, Đảng và Nhà nước cần chỉ đạo xây
dựng Đề án đào tạo cán bộ lý luận,
trong đó có đào tạo giảng viên lý luận
trước yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tri thức
lý luận trong thời đại ngày nay được
bổ sung, đổi mới rất mau lẹ và thường
xuyên, buộc đội ngũ cán bộ lý luận
phải được tiếp thu kịp thời, đầy đủ.
Theo hướng này, đào tạo về ngoại ngữ,
về kỹ năng sử dụng các công nghệ hiện
đại... trở nên thật sự cấp bách với số
đông cán bộ lý luận hiện nay.

Lãnh tụ V.I.Lênin đã khẳng định, chỉ
đảng cách mạng nào được trang bị lý
luận tiền phong thì mới có điều kiện
làm tròn sứ mệnh tiền phong. Nhiệm
vụ rất đỗi hệ trọng này luôn luôn cần
trí tuệ và trách nhiệm của toàn Đảng n
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1. Chủ động nghiên cứu, tổng kết để
tìm hướng phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh không có
những cơ quan nghiên cứu lý luận lớn
như Hà Nội, song thực tiễn ở Thành
phố lại luôn sôi động, nhu cầu “khám
phá và cải tạo” xã hội đặt ra khá bức
thiết. Để giải quyết những vấn để của
thực tiễn cuộc sống, tìm luận cứ khoa
học phục vụ hoạch định chủ trương,
chính sách, xây dựng các chương
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội,
Thành ủy TP.Hồ Chí Minh từ rất sớm
đã có những giải pháp tổ chức nghiên
cứu những vấn đề của cuộc sống, dần
dần hình thành các cơ quan nghiên
cứu những vấn đề liên quan đến lý
luận chính trị. Có thể do gốc nguồn
hình thành trí tuệ, bản lĩnh của các
thế hệ lãnh đạo của Sài Gòn - TP.Hồ
Chí Minh là từ quá trình lăn lộn trong
cuộc sống, nắm bắt, tổng kết thực

tiễn, từ đó nắm vững và vận dụng
đúng quy luật khách quan của lịch sử,
của thời đại; không ham thích lý luận
theo sách vở, không sính lý luận,
không “đóng đinh”, tự khép vào bất cứ
một lý luận nào; tôn trọng khoa học,
lý luận nhưng lý luận phải được tổng
kết từ thực tiễn, có tính thiết thực cho
cuộc sống, xã hội, cho lợi ích nhân
dân, thực tiễn là thước đo kiểm
nghiệm chính xác và khắt khe nhất,
nên ngay từ đêm trước đổi mới, song
song với việc tiến hành khảo sát, hoạt
động của các xí nghiệp, nhà máy,
Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã thành
lập Văn phòng công tác nghiên cứu
kinh tế trực thuộc Thành ủy, tập hợp
trí thức từ các nguồn. Trên cơ sở
nghiên cứu của Văn phòng về tư duy
kinh tế, ngân hàng - tài chính, đầu tư
nước ngoài, khu chế xuất, ngoại
thương và quan hệ quốc tế, Thành ủy
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đã có những chủ trương hình thành
các tổ chức kinh tế mới, tìm cơ chế
mới để vận hành và quản lý sản xuất
kinh doanh.

Những chủ trương ấy được đưa ra
thí điểm, rồi tiến hành tổng kết, lại đẩy
mạnh thực thi, tạo nên những đột phá,
những căn cứ thực tiễn quan trọng,
góp phần hình thành tư duy và đường
lối đổi mới sau này.

Trên cơ sở đó việc nghiên cứu khoa
học xã hội nói chung, nghiên cứu lý
luận chính trị nói riêng, đã được đẩy
mạnh hơn khi Thành ủy quyết định
thành lập Ban Khoa học xã hội, rồi
Viện Kinh tế, Trung tâm Khoa học xã
hội và nhân văn, Hội đồng Khoa học
xã hội Thành phố, sau đó được sắp xếp
lại thành Viện Nghiên cứu phát triển
Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy tên gọi
có khác nhau qua các thời kỳ và nhiệm
vụ cũng khá phong phú, nhưng chức
năng chủ yếu của các cơ quan trên đây,
nay là Viện Nghiên cứu phát triển là
nghiên cứu để cung cấp luận cứ khoa
học cho việc xây dựng các chủ trương,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng hệ thống chính trị của
Thành phố trong bối cảnh chung của
cả nước.

2. Một số kết quả nghiên cứu mới
góp phần phục vụ cho sự phát triển
Thành phố

(1) Vai trò, vị trí của TP.Hồ Chí Minh
trong sự phát triển khu vực và cả nước.

TP.Hồ Chí Minh dù có vai trò vị trí
quan trọng, là trung tâm nhiều mặt,
đóng góp cho cả nước khá lớn, song
TP.Hồ Chí Minh không thể đơn
phương trên đường phát triển. Từ kinh
nghiệm lịch sử đến nhu cầu hiện tại
đều cho thấy Thành phố luôn gắn chặt
với sự phát triển chung của vùng và cả
nước. Vì vậy, trong quá trình kiến tạo
con đường phát triển Thành phố, đã
quy hoạch “vùng đô thị TP.Hồ Chí
Minh”, “vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam” với hạt nhân là TP.Hồ Chí Minh
cùng các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng
Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình
Phước, Long An, Tiền Giang. Chính vì
vậy, nghiên cứu lý luận ở TP.Hồ Chí
Minh tập trung không ít cho vấn đề
phát triển vùng, nổi bật là:

- TP.Hồ Chí Minh - cực tăng trưởng
của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
(KTTĐPN).

Các lý thuyết về cực tăng trưởng khá
đa dạng bao hàm nhiều nhân tố, song
phổ biến được thể hiện qua mức đóng
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góp GDP, nguồn ngân sách; là trung
tâm thị trường lao động; là khu vực
thương mại bán lẻ chủ yếu; có quy mô
xuất khẩu lớn; đầu mối giao thông
thuận lợi; có chính sách phát triển, đầu
tư nhiều triển vọng... Theo đó, so sánh
các địa phương trong vùng KTTĐPN,
TP.Hồ Chí Minh có lợi thế hơn cả.
Thực tế, kinh tế TP.Hồ Chí Minh vừa
đóng vai trò hạt nhân, vừa vai trò đầu
tàu, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng
của vùng: năm 2001 chỉ mới 46,85%,
đến 2009 đã đóng góp đến 60,72%(1).
Qua thời gian, các tỉnh như Bình
Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu có sự phát
triển nhanh, song đến nay GDP của
TP.Hồ Chí Minh luôn ở mức cao hơn
50% tổng GDP các tỉnh trong vùng
KTTĐPN. Tỷ trọng GDP của TP.Hồ
Chí Minh đóng góp cho cả nước trong
giai đoạn 2010-2014 lần lượt là: 21,47%
- 22,28% - 23,11% - 23,96% - 24,77%(2).
TP.Hồ Chí Minh cũng là địa phương
thu ngân sách lớn nhất của khu vực và
cả nước, đạt bình quân 30% mỗi năm
của cả nước. Với sự vượt trội về tạo ra
sản phẩm quốc nội và thu ngân sách
quốc gia, chứng tỏ TP.Hồ Chí Minh là
nơi có mức độ liên kết cao với nền
kinh tế quốc gia, khả năng một địa

phương nào trong khu vực thay thế
được vai trò của TP.Hồ Chí Minh là rất
khó xảy ra. TP.Hồ Chí Minh còn là
trung tâm thị trường lao động của cả
vùng, nhất là về lĩnh vực thương mại -
dịch vụ và công nghiệp - xây dựng có
nhiều doanh nghiệp lớn, thu hút nhiều
lao động và đào tạo nguồn nhân lực
dồi dào. TP.Hồ Chí Minh là thị trường
tiêu thụ hàng hóa lớn nhất vùng với
kim ngạch xuất - nhập khẩu luôn đứng
ở hàng đầu. TP.Hồ Chí Minh dù “nổi
tiếng” về kẹt xe, song vẫn sở hữu các
kết cấu hạ tầng giao thông vượt trội với
hệ thống cụm cảng, sân bay, đường sắt,
đường biển, đầu mối giao thông nối
liền với mọi miền đất nước và quốc tế...
Rõ ràng TP.Hồ Chí Minh hội đủ các
điều kiện để trở thành cực tăng trưởng
của vùng KTTĐPN. Song, trên thực tế,
TP.Hồ Chí Minh chưa phát huy được
vị trí, vai trò, tiềm năng vốn có của
mình nên hạn chế sự phát triển của
vùng và cả nước. TP.Hồ Chí Minh
muốn phát huy được vai trò của mình,
ngoài nội lực cũng cần có những hỗ trợ
cần thiết của sức mạnh ngoại sinh để
tạo nên sức mạnh tổng hợp. Các
nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ ngân
sách nhận lại của TP.Hồ Chí Minh chỉ
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bình quân 28,5% tổng thu ngân sách
Thành phố và ngày càng có xu hướng
giảm. Điều đó làm cho Thành phố mất
khả năng dẫn đầu khi thiếu nguồn lực
tài chính để phát triển các nhân tố bảo
đảm cho việc thực hiện cực tăng
trưởng như kết cấu hạ tầng, phát triển
đô thị, nhất là giao thông nối kết các
vùng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng,
việc thành lập vùng KTTĐ là do chủ
trương của Chính phủ chứ chưa thực
sự là yêu cầu cấp bách và thiết yếu cần
thiết phải hợp tác cùng nhau phát
triển, nên sự phối hợp, liên kết không
chủ động mà bị động, vậy nên vùng chỉ
là sự gộp các tỉnh, chứ chưa phải liên
kết, liên thông thành một thể chế
thống nhất biện chứng. Do đó, các
chương trình phối hợp còn mang tính
cục bộ, chưa có điều kiện phát huy
hiệu quả lợi thế so sánh ở từng địa
phương; có lúc cạnh tranh không lành
mạnh, cạnh tranh lấn át hợp tác trong
đầu tư, trong phát triển kết cấu hạ tầng.
Từ đó dẫn đến việc đầu tư dàn trải,
chồng chéo, mạnh tỉnh nào tỉnh ấy
làm, nên trên thực tế đầu tư cho vùng
không tăng mà chỉ luẩn quẩn từ địa
phương này sang địa phương khác,
làm mất ưu thế phát triển của vùng.

Thiếu phối hợp, thiếu sự thống nhất
nên chưa phát huy lợi thế của vùng
như một không gian kinh tế thống
nhất. Thành phố Hồ Chí Minh dù có
lợi thế song thiếu cơ chế liên kết nên
Thành phố cũng không phát huy được
vai trò hay ảnh hưởng đến các tỉnh
trong vùng.

- Tìm cơ chế liên kết vùng.
Từ thực tế hiện nay, các nghiên cứu

đã đề xuất một số giải pháp để phát
triển vùng KTTĐPN, trong đó có cực
tăng trưởng TP.HCM. Trước hết cần
phải nêu lên được lợi ích kinh tế của
việc liên kết vùng để cùng nhau phát
triển. Cơ chế liên kết, phối hợp phải
nhịp nhàng, qui định rõ nhiệm vụ,
quyền hạn và trách nhiệm, tránh cạnh
tranh không lành mạnh và tư duy
nhiệm kỳ. Trước đây theo đề nghị của
TP.HCM, Chính phủ đã thành lập
Ban chỉ đạo, Hội đồng vùng Kinh tế
trọng điểm giai đoạn 2015-2020
(Quyết định 2059/QĐ-TTg ngày
24/11/2015), nhưng cơ chế hoạt động
còn hết sức lúng túng. Cần phải
chuyển đổi mô hình tổ chức lãnh thổ
từ quản trị địa phương sang kết hợp
giữa quản trị địa phương và quản trị
vùng. Quản trị cấp vùng cần bảo đảm
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theo qui hoạch chung của Chính phủ,
sự điều phối của cơ cấu hội đồng vùng,
không để các tỉnh cạnh tranh nhau vì
lợi ích cục bộ, phá vỡ qui hoạch thống
nhất. Những vấn đề quản trị cấp vùng
là: kết cấu hạ tầng kỹ thuật sử dụng
chung cho toàn vùng; cụm công
nghiệp; dịch vụ logictics (cảng biển,
cảng hàng không, hải quan)... dựa trên
lợi thế điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã
hội. Chính phủ cần quy hoạch vùng
với tầm nhìn dài hạn, và không ngừng
hoàn thiện hệ thống giám sát vùng có
chức năng theo dõi, kiểm tra các địa
phương thực thi quy hoạch chung.

(2) Vấn đề chính quyền địa phương,
chính quyền đô thị, phân cấp.

Trình độ quản lý đô thị quyết định
tính chất và trình độ phát triển của tất
cả lĩnh vực đời sống xã hội đô thị.
Chính quyền bất cứ ở đâu đều thực
hiện nhiệm vụ quản lý và phục vụ.
Quản lý xã hội đô thị và phục vụ nhu
cầu dân cư đô thị hoàn toàn khác với
nông thôn, hải đảo. Vậy mà, chính
quyền TP.HCM, dù là đô thị đặc biệt,
đô thị có trình độ và quy mô phát triển
cao nhất vẫn chỉ được tổ chức theo
khung pháp luật, pháp lý chung của cả
nước, trên có gì, dưới có đó. Vậy nên
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một loạt vấn đề về quản lý xã hội đô
thị ở TP.HCM gặp nhiều thách thức.
Do đó, Đại hội Đảng bộ TP.HCM
khóa VIII (2005-2010) đã đề ra nhiệm
vụ “kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy
nhà nước... phù hợp với xã hội đô thị”,
“làm thí điểm mô hình chính quyền
đô thị”. Theo đó, chương trình nghiên
cứu của thành phố đã có một loạt đề
tài nghiên cứu và có Đề án về xây
dựng chính quyền đô thị TP.HCM(3).
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: Thực
tiễn vận hành của xã hội đô thị hiện
nay, thực tế của quản lý xã hội, hoạt
động của bộ máy chính quyền cũng
như đội ngũ cán bộ đòi hỏi cấp bách
phải xây dựng chính quyền đô thị để
khắc phục những hạn chế, yếu kém về
năng lực và hiệu quả của chính quyền
hiện nay đối với sự phát triển xã hội
đô thị. Đô thị là nơi có cơ sở hạ tầng
kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển; là
nơi tập trung dân cư với mức độ cao;
là nơi có nếp sống, văn hóa của thị
dân; là nơi không tự phân khúc trong
lòng nó như làng xã bởi những lũy tre
làng, là nơi không tự phân ranh giới
các bộ phận bằng những cổng chào
v.v... Mục tiêu của xây dựng chính
quyền đô thị hiện đại là để phát huy

tính năng động, sáng tạo của người
dân; nâng cao tính tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của các cấp chính quyền;
huy động mọi nguồn lực cho sự phát
triển bền vững. Yêu cầu xây dựng
chính quyền đô thị là phải bảo đảm là
một bộ phận của hệ thống chính trị
hiện hành, là chính quyền địa phương
trong hệ thống tổ chức và quản lý nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
của dân, do dân, vì dân của cả nước,
do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo,
nghĩa là phải bảo đảm tính thống nhất
của nền hành chính quốc gia, không
biến “tự chủ, tự chịu trách nhiệm”
thành “địa phương cát cứ”. Điều kiện
để xây dựng chính quyền đô thị là phải
có cơ sở pháp lý trên cơ sở hoàn thiện
pháp luật về tổ chức chính quyền địa
phương nói chung và hệ thống chính
quyền đô thị nói riêng trong hệ thống
tổ chức nhà nước theo tinh thần đổi
mới đã nêu ra trong Nghị quyết Đại
hội X của Đảng “Tổ chức hợp lý chính
quyền địa phương, phân định lại thẩm
quyền đối với chính quyền ở nông
thôn, đô thị, hải đảo” (Nghị quyết Đại
hội X, trang 127); phải phát huy dân
chủ, gồm cả dân chủ trực tiếp, dân chủ
đại diện, làm sao cho người dân tham
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gia nhiều hơn nữa vào việc xây dựng
chính quyền đô thị và quản lý xã hội.
Các nghiên cứu cũng đã nêu ra ý
tưởng về mô hình chính quyền đô thị
ở TP.HCM, từ đó đã xây dựng Đề án,
báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ,
Quốc hội. Song cho đến nay, tất cả
điều đó chưa trở thành hiện thực bởi
còn vấp phải rất nhiều vấn đề từ lý
luận, pháp lý và thực tiễn.

Song trước yêu cầu của thực tiễn,
TP.HCM và một số thành phố lớn
khác không thể chỉ được “cọ quậy”
trong chiếc áo chung cho chính
quyền các địa phương, nên Trung
ương, Chính phủ đã có những qui
định tăng cường phân cấp để phát
huy tính năng động sáng tạo, tính tự
chủ, tự chịu trách nhiệm của
TP.HCM. Quốc hội đã ban hành
Nghị quyết 54/2017/QHH14 về thí
điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát
triển thành phố Hồ Chí Minh(4). Hiện
nay TP.HCM đang ra sức tính toán để
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội với
quyết tâm chính trị cao đồng thời ý
thức được trách nhiệm nặng nề và
những thách thức gay gắt.

(3) Một số nội dung khác liên quan
đến lý luận chính trị

Ngoài vấn đề mang tính cấp thiết
của TP.HCM trên đây, công tác nghiên
cứu lý luận đã tập trung vào những vấn
đề chung của cả nước được thể hiện
trên địa bàn TP.HCM.

Trước hết là vấn đề phát triển xã
hội và quản lý phát triển xã hội.
TP.HCM là đô thị đặc biệt có số dân
đông nhất nước, luôn dẫn đầu về sự
phát triển kinh tế, song các nhóm dân
cư, các tầng lớp xã hội được hưởng
thành quả của sự phát triển không
đồng đều, sự phân hóa giàu nghèo và
phân tầng xã hội diễn ra trên các lĩnh
vực đời sống xã hội. Điều đó tác động
đến cơ cấu xã hội, làm nảy sinh nhiều
vấn đề xã hội phức tạp, tác động đến
tổng thể sự phát triển và quản lý phát
triển xã hội.

TP.HCM là địa bàn hỗn hợp dân
cư, dân tộc, trong đó có những dân
tộc vốn có lịch sử phát triển tộc người
khá phức tạp, bên cạnh những đồng
thuận xã hội được coi là chiều kích
quan hệ xã hội cơ bản vẫn tồn tại
những xung đột xã hội được biểu hiện
từng nơi, từng lúc, từng lĩnh vực với
những mức độ, hình thức khác nhau.
Chính đó là hai nội dung song hành
của quá trình phát triển, vừa mang
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tính bức thiết vừa là vấn đề chiến lược
lâu dài trong quá trình phát triển
thành phố. Mục tiêu của giải quyết
xung đột xã hội và xây dựng, củng cố,
phát triển đồng thuận xã hội là ngăn
chặn, đẩy lùi và khắc phục sự xung
đột xã hội, đề cao khả năng phòng
ngừa, hạn chế môi trường, khả năng
xuất hiện xung đột xã hội; đồng thời
củng cố, phát triển cơ sở, điều kiện,
tạo môi trường cho đồng thuận xã hội
phát triển vững chắc, bảo đảm phát
triển bền vững.

Vấn đề an sinh xã hội, dịch vụ xã
hội, các tổ chức xã hội, nguồn nhân
lực... cũng được nghiên cứu với hệ
thống đề tài phong phú đa dạng, đa
cấp, phục vụ cho việc nghiên cứu phát
triển xã hội và quản lý phát triển xã
hội ở TP.HCM.

Vấn đề văn hóa, con người bao gồm
một tập hợp chủ đề nghiên cứu liên
ngành, cung cấp căn cứ khoa học cho
việc hoạch định chính sách bảo đảm
sự phát triển đồng bộ, hài hòa, bền
vững theo tư tưởng Hồ Chí Minh
“trong công cuộc kiến thiết nước nhà
có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến,
cùng phải coi trọng ngang nhau: chính
trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”. Rõ ràng,

sự hài hòa giữa phát triển kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội tạo cơ sở cho
phát triển bền vững. Không có sự phát
triển bền vững phi hài hòa.

Về xây dựng hệ thống chính trị, ngoài
vấn đề chính quyền địa phương, chính
quyền đô thị thì nghiên cứu về công tác
xây dựng Đảng trong cơ chế kinh tế thị
trường, vấn đề đổi mới phương thức
lãnh đạo của Đảng, vấn đề tổ chức cán
bộ được nhiều đề tài đề cập đến, ví như
“Đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở”,
“Đổi mới phương thức lãnh đạo của
Đảng với cơ quan nhà nước”, “Giải
pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh
chống các quan điểm sai trái, “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong quá trình
hội nhập quốc tế”...

Công tác nghiên cứu lý luận ở
TP.HCM vừa trực tiếp phục vụ giải
quyết yêu cầu thực tiễn của Thành
phố vừa đóng góp vào sự phát triển
công tác nghiên cứu lý luận chung
của cả nước.
3. Công tác nghiên cứu lý luận ở
TP.HCM giai đoạn 2017-2021

Ngày 14/3/2017, Hội đồng Lý luận
TW đã ký kết chương trình hợp tác
với Thành ủy TP.HCM về công tác
nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết
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thực tiễn, tư vấn chính sách, đào tạo
và trao đổi thông tin. Trên cơ sở đó,
Thành ủy TP.HCM đã giao cho Ban
Tuyên giáo Thành ủy cùng Hội đồng
khoa học công nghệ Thành phố, Liên
hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật TP,
Viện Nghiên cứu phát triển TP, Sở
Khoa học - Công nghệ TP xây dựng
chương trình nghiên cứu lý luận, tổng
kết thực tiễn. Trước măt, tập trung
nghiên cứu bài toán tăng trưởng
nhanh, bền vững của Thành phố; giải
pháp thực hiện Nghị quyết của Quốc
hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Để
có những đề tài phù hợp với tầm vóc

của sự hợp tác giữa Hội đồng Lý luận
TW với Thành ủy TP.HCM, Hội đồng
Lý luận TW cần giúp Thành phố xây
dựng những nội dung nghiên cứu lý
luận, tổng kết thực tiễn những vấn đề
cấp thiết và cơ bản của một trung tâm
lớn về nhiều mặt của khu vực và cả
nước. Đồng thời Hội đồng Lý luận
TW cung cấp cho Thành phố những
kết quả nghiên cứu của Hội đồng
trong thời gian gần đây, nhất là kết quả
các đề tài thuộc Chương trình nghiên
cứu khoa học lý luận chính trị, mã số
KX.04/16-20; tổ chức một số cuộc hội
thảo về lý luận tại TP.HCM n
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1 TP.Hồ Chí Minh - 35 năm xây dựng và phát triển (1975-2010). NXB Tổng hợp TP.HCM.
2012, trang 56.
2 Tạp chí Nghiên cứu phát triển - số 20 (02/2017), trang 6.
3 Phan Xuân Biên (chủ biên). Một số vấn đề xây dựng chính quyền đô thị - Từ thực tiễn
TP.HCM. NXB Tổng hợp HCM - 2007.
4 Nghị quyết của Quốc hội xác định 5 lĩnh vực điều chỉnh (coi là đặc thù) là: thẩm quyền
quản lý đất đai; thẩm quyền quản lý đầu tư; thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách
nhà nước; cơ chế ủy quyền; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố
quản lý.



Đảng ta luôn xác định tổ chức
cơ sở đảng là đơn vị chiến
đấu cơ bản, nền tảng của

Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu
nối liền giữa Đảng với quần chúng
nhân dân. Điều lệ Đảng đã dành một
phần quan trọng để nói về tổ chức cơ
sở đảng. Với ý nghĩa quan trọng đó,
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã
khẳng định nhiệm vụ xây dựng tổ
chức cơ sở đảng là: “Tập trung củng
cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi
mới nội dung, hình thức, phương
pháp, tạo chuyển biến về chất lượng
hoạt động của các loại hình tổ chức cơ
sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong
các cơ quan đơn vị sự nghiệp và
doanh nghiệp thuộc các thành phần
kinh tế”1.

Sau khi mở rộng địa giới hành
chính theo nghị quyết 15/NQ-QH
ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa
XII, tính đến hết tháng 6 năm 2015
dân số Hà Nội là 7.358.700 người,
chiếm khoảng 8% dân số cả nước, số
dân tại các phường ở quận nội thành
là 3.292.734 người2.

Toàn thành phố hiện nay có 177
phường trong đó có 168 phường ở 12
quận nội thành và 09 phường ở thị xã
Sơn Tây. Đặc điểm của các phường ở
Hà Nội là nơi có nhiều trụ sở các bộ,
ban, ngành, trung ương, các cơ quan
đại diện các nước, các tổ chức quốc tế,
khu vực là nơi cư trú của hàng ngàn
cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, là
nơi có nhiều di tích lịch sử và cách
mạng. Các phường của Hà Nội có mật
độ dân cư cao, cơ cấu đa dạng và biến
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động nhanh chóng do nguồn nhân lực
từ các tỉnh trong cả nước chuyển về.

Gắn với quá trình phát triển, vai trò
các phường của Hà Nội ngày càng
được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về
vị thế của một đơn vị hành chính cơ sở
trong quá trình phát triển của Thủ đô.
Thực tiễn ở cơ sở đã khẳng định
phường mạnh thì quận mạnh, quận
mạnh thì Thủ đô phát triển vững bền.
Ngược lại, phường yếu, không ổn định,
có nhiều điểm nóng thì quận không
phát triển, từ đó gây hậu quả xấu đối
với thủ đô, kéo theo việc ảnh hưởng
nhất định đến sự phát triển chung của
đất nước. Và đảng bộ phường chính là
nhân tố trực tiếp lãnh đạo nhân dân
thực hiện mọi chủ trương, đường lối,
nghị quyết của cấp ủy cấp trên nhằm
xây dựng củng cố phường vững mạnh
phát triển. 

Đảng bộ thành phố Hà Nội tính đến
năm 2015 có 60 đảng bộ trực thuộc,
2.913 tổ chức cơ sở đảng với 393.762
đảng viên trong đó có 12 đảng bộ quận
cùng 168 đảng bộ phường; tổng số
đảng viên của 12 đảng bộ quận là
161.839 đồng chí chiếm 41,1% đảng
viên toàn Thành phố. Số đảng viên tại
168 phường của 12 quận là 130.827

đồng chí chiếm 33,2% đảng viên toàn
thành phố3.

Trong quá trình xây dựng và phát
triển Thủ đô, Thành ủy Hà Nội luôn
xác định, việc củng cố nâng cao chất
lượng đảng bộ phường ở các quận nội
thành là một trong những nhiệm vụ
đặc biệt quan trọng. Trong nhiệm kỳ
2010-2015, hầu hết lãnh đạo chủ chốt
của các đảng ủy phường ở Hà Nội đã
được đào tạo ít nhất một chuyên môn,
trình độ lý luận chính trị đạt từ trung
cấp trở lên. Bên cạnh việc chú trọng
đào tạo, bồi dưỡng, Thành ủy Hà Nội
đã chỉ đạo các quận ủy thực hiện
nghiêm túc và đúng các quy định của
Đảng về công tác đánh giá chất lượng
TCCSĐ hằng năm. Việc luân chuyển
cán bộ giữa quận với phường cũng
được chỉ đạo thường xuyên, tạo tâm
thế và điều kiện rèn luyện tốt cho sự
trưởng thành của đội ngũ cán bộ. Đây
chính là điều kiện thuận lợi giúp cho
168 đảng bộ phường ở các quận nội
thành từng bước khẳng định được vai
trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn
diện các mặt công tác ở cơ sở, lãnh đạo
thực hiện tốt quan điểm phát triển
kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là
then chốt; kết hợp phát triển kinh tế
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với bảo đảm quốc phòng, an ninh và
giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã
hội, tổ chức thực hiện và vận dụng
sáng tạo đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước thấm sâu vào cuộc sống. 

Từ thực tiễn hoạt động của Đảng bộ
Hà Nội trong nhiệm kỳ 2010-2015, có
thể nêu lên một số giải pháp sau đây để
nâng cao chất lượng đảng bộ phường:
1. Cần đổi mới công tác tổ chức cán
bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, đảng
ủy viên và cán bộ chủ chốt của hệ
thống chính trị phường nhất là chức
danh bí thư đảng ủy phường ngang
tầm nhiệm vụ mới

Tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức
bộ máy theo hướng đồng bộ thống
nhất, trọng tâm là đổi mới các khâu
trong công tác cán bộ, thực hiện có
hiệu quả chiến lược cán bộ của Thành
phố trong thời kỳ mới, cụ thể hóa tiêu
chuẩn chức danh cán bộ chủ chốt hệ
thống chính trị phường. Quận ủy cần
công khai minh bạch cơ chế tuyển
dụng bổ nhiệm những trí thức trẻ có
đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị,
đạo đức, năng lực chuyên môn vào các
cơ quan của Đảng, chính quyền và các
đoàn thể chính trị - xã hội ở phường.

Thực hiện việc đánh giá, quy hoạch,
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển,
sử dụng và chính sách đối với cán bộ
bảo đảm đúng quy trình, dân chủ,
công khai, minh bạch, thực chất và
hiệu quả. Thường xuyên rà soát, tổng
hợp đội ngũ cán bộ, công chức chuyên
môn của phường không đạt tiêu chuẩn
theo quy định và đạt chuẩn về trình độ
nhưng có độ tuổi cao, năng lực hạn chế
để xem xét sắp xếp bố trí công việc cụ
thể. Cần đổi mới, trẻ hóa cán bộ căn cứ
trên tiêu chuẩn chức danh và có sự
chuẩn bị chu đáo, kết hợp các độ tuổi,
bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và
phát triển.

Chọn, bố trí đảng viên có đạo đức,
có năng lực và có tâm huyết tham gia
cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
Thực tế cho thấy nếu giới thiệu được
đảng viên có phẩm chất, năng lực tham
gia cấp ủy chi bộ, đảng bộ thì phường
sẽ gặt hái thành công. Do đó cần xây
dựng ban chi ủy đủ mạnh ngang tầm
nhiệm vụ, có năng lực cụ thể hóa và tổ
chức thực hiện đúng nghị quyết của
Đảng, trong đó bí thư đảng bộ phường
giữ vai trò nòng cốt. Giới thiệu bầu
chức danh bí thư cấp ủy cần đảm bảo
tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng
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lực thực tiễn, đạo đức, lối sống, phong
cách lãnh đạo. Cố gắng đào tạo, bồi
dưỡng, rèn luyện và lựa chọn sao cho
bí thư đảng ủy phường đạt được các
yêu cầu cơ bản: vững chuyên môn xây
dựng Đảng, có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức
trong sáng, biết vận dụng sáng tạo
đường lối, chủ trương của cấp trên vào
thực tiễn cơ sở; chủ động xây dựng, chỉ
đạo điều hành đảng bộ; có năng lực
nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham gia
xây dựng đường lối, nghị quyết; có tác
phong khoa học, dân chủ, tập thể; có
tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ
chức kỷ luật cao, dám đổi mới, dám
chịu trách nhiệm; phải sâu sát thực tế
cơ sở, gắn bó với nhân dân, có năng lực
vận động nhân dân; có uy tín và khả
năng quy tụ, đoàn kết trong cấp ủy,
trong đảng bộ và quần chúng. Phải tăng
cường công tác quy hoạch, đào tạo đội
ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và
uy tín để xem xét giới thiệu đảm nhận
chức vụ chủ chốt của Đảng ở cơ sở. 

Qua nhiều nhiệm kỳ, thực tiễn công
tác cán bộ đã chứng minh: Bố trí đúng
người ở vị trí bí thư đảng bộ phường là
điều kiện quyết định để bảo đảm sự
đoàn kết, thống nhất nâng cao hiệu
quả lãnh đạo ở phường; bổ nhiệm, bổ

nhiệm lại, giới thiệu bầu cử vị trí chủ
chốt này phải là người giỏi chuyên
môn, đủ uy tín để tập hợp, quy tụ được
đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ
quan; phải có quyết tâm, có chính tâm,
có lương tâm và có tầm nhìn xa, hiểu
rộng trong đối xử và giải quyết các mối
quan hệ, là người chăm lo với công tác
đào tạo, đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ
nhiệm cán bộ, biết chọn đúng người,
đúng tiêu chuẩn, sử dụng cán bộ thật
sự công tâm, khách quan. 

Bố trí đúng cán bộ lãnh đạo đứng
đầu tổ chức đảng, chính quyền ở cơ sở
không có nghĩa là cấp ủy cấp trên ra
quyết định điều động, bổ nhiệm là
xong. Tiêu chí quan trọng nhất, chủ
yếu nhất để bổ nhiệm đánh giá cán bộ
là lấy hiệu quả công tác thực tế và sự
tín nhiệm của nhân dân làm thước đo
chủ yếu, đó cũng là thước đo đánh giá
việc bố trí cán bộ (nhất là cán bộ chủ
chốt) của cơ quan tổ chức và cấp ủy
cấp trên có đúng hay không.
2. Đổi mới việc xây dựng, ban hành
nghị quyết lãnh đạo và nâng cao chất
lượng công tác giáo dục chính trị tư
tưởng gắn với thực hiện tốt Nghị
quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa
XII về xây dựng Đảng 
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Thực tế cho thấy, nghị quyết, quyết
định của cấp ủy cơ sở thể hiện đúng
đường lối của Đảng, sát thực tế, đáp
ứng đúng nguyện vọng của quần
chúng, sẽ được quần chúng đón nhận,
nhanh chóng đi vào cuộc sống. Cần
phát huy cao nhất, thực hiện triệt để
dân chủ trong đảng bộ, chi bộ trong
đóng góp ý kiến để xây dựng, ban hành
nghị quyết lãnh đạo. Nội dung nghị
quyết của đảng ủy phường phải thật
ngắn gọn, nhiệm vụ được xác định
một cách cụ thể, các giải pháp mà nghị
quyết đề cập đều mang tính khả thi.
Trên cơ sở có nghị quyết đúng đắn,
đảng ủy có kế hoạch và chương trình
hành động để thực hiện nghị quyết.
Trong quá trình đó phải kiểm tra, giám
sát việc thực hiện nghị quyết; qua đó
kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn
những biểu hiện lệch lạc, xử lý những
trường hợp sai sót hoặc vi phạm và rút
kinh nghiệm kịp thời.

Tập trung tiếp tục lãnh đạo thực
hiện có hiệu quả việc học tập coi trọng
việc làm theo gương Bác, gắn với đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XI và khóa XII, trọng tâm
là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,

đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội
bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng,
chống quan liêu, tham nhũng, lãng
phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội,
thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”,
“nhóm lợi ích”, nói không đi đôi với
làm. Chủ động ngăn chặn, phản bác
các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai
trái, phản động gây hoang mang trong
nhân dân.
3. Đảng ủy phường lãnh đạo thực
hiện tốt việc tự phê bình và phê bình,
nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng
bộ, chi bộ gắn với tăng cường các biện
pháp quản lý rèn luyện đội ngũ cán
bộ, đảng viên

Mỗi đảng bộ phường tăng cường
chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải
pháp, nhằm nâng cao chất lượng sinh
hoạt và chất lượng hoạt động của các
loại hình tổ chức chi bộ trực thuộc
đảng ủy. Trong sinh hoạt đảng đảm
bảo đầy đủ tính lãnh đạo, tính giáo
dục và tính chiến đấu, chú ý khắc
phục biểu hiện “hành chính hóa” công
tác sinh hoạt, làm cho lãnh đạo không
có chiều sâu. Nội dung sinh hoạt chi
bộ cụ thể thiết thực theo tinh thần chỉ
thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2008
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của Ban Bí thư và hướng dẫn số 09-
HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của
Ban Tổ chức Trung ương về hướng
dẫn sinh hoạt chi bộ. Mỗi quý các chi
bộ nên tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít
nhất một lần để bồi dưỡng, cập nhất
kiến thức mới cho đảng viên. Cấp ủy
cấp trên cần tổ chức kiểm tra nội
dung chất lượng sinh hoạt chi bộ và
thông báo kết quả kiểm tra cụ thể,
tránh buông lỏng và bao che, bảo đảm
đúng thực chất. Đổi mới nội dung,
hình thức và nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh và
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và
khóa XII về xây dựng Đảng, làm cho
mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự
giác chấp hành các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; thực hiện tốt nghị
quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp
trên bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo
dục và tính chiến đấu để chi bộ thực
sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục,
rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng
viên. Cấp ủy cấp trên cần cử cán bộ,
cấp ủy viên thường xuyên dự sinh
hoạt với các chi bộ để động viên,

khuyến khích, giải đáp những kiến
nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời
nắm được chất lượng hoạt động của
chi bộ để báo cáo cấp ủy cấp trên chỉ
đạo kịp thời. 
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát giữ vững kỷ cương, kỷ luật của
đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đảng
ủy phường

Thực hiện đồng bộ giữa công tác
kiểm tra và công tác giám sát; “giám sát
phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng
tâm, trọng điểm” ; “giám sát từ xa -
kiểm tra tại chỗ” để chủ động phòng
ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện
những nhân tố mới để phát huy, khắc
phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra đảng ủy phường
chủ động tham mưu xây dựng và thực
hiện tốt quy chế làm việc, kế hoạch
hằng năm của đảng ủy và ủy ban kiểm
tra, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ
trong Điều 32 Điều lệ Đảng trong đó
đẩy mạnh công tác giám sát đối với tổ
chức đảng cấp dưới và đảng ủy viên
cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy
cùng cấp quản lý, giải quyết kịp thời
đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy
định, kiểm tra tài chính của cấp ủy
cấp dưới và tài chính của cấp ủy cùng
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cấp. Tham mưu, hướng dẫn chi bộ
trực thuộc đảng ủy hiểu, xây dựng,
hoàn thiện quy trình công tác kiểm
tra, giám sát và kỷ luật của mỗi chi bộ
đảm bảo kỷ cương, dễ thực hiện, đúng
nguyên tắc của Đảng.
5. Mở rộng dân chủ, phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân và
quyền làm chủ của nhân dân, nâng
cao trách nhiệm vai trò của Mặt trận
tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền

Định kỳ hằng quý, 6 tháng và một
năm, đảng ủy phường hướng dẫn nội
dung để các đoàn thể chính trị - xã
hội và nhân dân được tham gia đóng
góp phê bình chi bộ, đảng ủy và cá
nhân từng đảng viên. Đảng ủy cần
lắng nghe và tiếp thu các ý kiến mà
các đoàn thể quần chúng đóng góp
xây dựng Đảng, tuyệt đối không định
kiến trù dập phê bình với các ý kiến
phê bình đóng góp của quần chúng.
Cần xây dựng bầu không khí cởi mở,
tự do thoải mái về tư tưởng để các
đoàn thể Nhân dân phát huy tốt trách
nhiệm đóng góp xây dựng Đảng. Có
cơ chế mở rộng dân chủ, thu hút
đông đảo nhân dân tham gia đánh giá

chất lượng tổ chức đảng. Bên cạnh
đó, hết sức chú ý lãnh đạo chỉ đạo sát
sao để hạn chế khắc phục khuynh
hướng lợi dụng phê bình đóng góp
mang tính tiêu cực nhằm hạ thấp uy
tín của Đảng. Phát huy dân chủ phải
đi liền với tăng cường pháp chế, đề
cao trách nhiệm công dân, giữ vững
kỷ luật, kỷ cương và đề cao đạo đức
xã hội.
6. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn
kịp thời của đảng bộ, chính quyền cấp
trên mà trước hết là quận ủy, ủy ban
nhân dân quận đối với các hoạt động
lãnh đạo của đảng bộ và sự quản lý
của chính quyền phường

Nội dung lãnh đạo, chương trình
hành động của đảng bộ phường phải
xuất phát và phù hợp với sự định
hướng chính trị và chủ trương nghị
quyết lãnh đạo của cấp ủy cấp trên.
Thực tế ở Hà Nội cho thấy, nếu
không có sự quan tâm, giúp đỡ, sự chỉ
đạo chặt chẽ, sự vào cuộc quyết liệt
của cấp trên mà trực tiếp cụ thể là
quận ủy thì không ít đảng bộ phường
ở Hà Nội không đủ khả năng để giải
quyết những vấn đề phức tạp hằng
ngày, hằng giờ vẫn đang nảy sinh từ
thực tiễn.
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Thông qua việc theo dõi nắm tình
hình theo định kỳ, ban thường vụ
quận ủy tổ chức nhận xét đánh giá
kết quả lãnh đạo, kịp thời chỉ ra ưu
khuyết điểm và nguyên nhân cho
đảng bộ phường; đối với những vấn
đề cần tập trung khắc phục sửa chữa
thì phải giao thời hạn cụ thể, kế
hoạch tiến độ thực hiện. Tăng cường
công tác kiểm tra, đôn đốc chấn
chỉnh thường xuyên của thường trực
quận ủy đối với đảng bộ phường.
Quá trình kiểm tra cần đi sâu vào
những vấn đề đang nổi cộm, gây bức

xúc trong nhân dân như: vấn đề quản
lý đất đai, huy động gây quỹ đóng góp
của dân, thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở. Trong chế độ công tác, định
kỳ hoặc sau mỗi nhiệm vụ được giao,
cần có sự chỉ đạo, sơ kết, tổng kết,
đánh giá kịp thời, qua đó rút ra
những bài học kinh nghiệm cần thiết
bổ sung cho quá trình điều hành, chú
ý đề phòng cả hai thiên hướng không
đúng đắn, ỷ lại, trông chờ cấp trên
hoặc thoát ly sự lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp trên, tùy tiện, thiếu ý thức tổ chức
kỷ luật n
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Thực hiện Chương trình làm
việc toàn khóa, ngày 23-12-
2017, tại Hà Nội, Hội đồng

Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-
2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 4.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí
thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung
ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này,
Hội đồng Lý luận Trung ương vui
mừng được đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đến dự và cho ý
kiến chỉ đạo. 

Kỳ họp thứ 4 của Hội đồng có hai
nội dung chính: tiến hành hội thảo
khoa học về chủ đề “Công tác lý
luận: Thực trạng, vấn đề và giải
pháp” và thảo luận dự thảo Báo cáo
tổng kết hoạt động của Hội đồng
năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ
năm 2018. Các đại biểu tham dự kỳ

họp đã phát biểu sôi nổi, thẳng thắn,
tâm huyết. 
1. Về hội thảo “Công tác lý luận:
Thực trạng, vấn đề và giải pháp”

Một là, những thành tựu của công
tác lý luận đã đạt được, tập trung vào
công tác nghiên cứu lý luận trong
hơn 30 năm qua nói chung và từ sau
Đại hội XII của Đảng nói riêng.

Hai là, với tinh thần nhìn thẳng
vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ
rõ những hạn chế, bất cập, tập trung
trả lời vấn đề mà các đại hội của Đảng
đều nhận định: công tác tổng kết thực
tiễn, nghiên cứu lý luận còn bất cập,
chưa đáp ứng yêu cầu, những hệ quả
của nó. Chỉ rõ nguyên nhân khách
quan, nhất là nguyên nhân chủ quan. 

Ba là, xác định những vấn đề bức
thiết đang và sẽ đặt ra đối với công tác
lý luận của Đảng nói chung và đối với
công tác nghiên cứu lý luận nói riêng
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trong bối cảnh tình hình thế giới diễn
biến nhanh chóng, phức tạp, khó
lường, công cuộc đổi mới đất nước
càng đi vào chiều sâu, càng đặt ra
nhiều vấn đề phải giải quyết.

Bốn là, đề xuất các giải pháp có căn
cứ khoa học, khả thi, góp phần thúc
đẩy, nâng cao hiệu quả công tác lý
luận ở nước ta trong điều kiện phát
triển kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để
tiếp tục đưa đất nước ta phát triển
nhanh, bền vững.
2. Về tổng kết công tác năm 2017,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
của Hội đồng 

Một là, đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ năm 2017, chỉ rõ ưu điểm,
những điểm mới trong nghiên cứu,
đồng thời thẳng thắn chỉ rõ hạn chế,
yếu kém, tìm ra nguyên nhân của hạn
chế, yếu kém, nhất là những nguyên
nhân chủ quan.

Hai là, những kinh nghiệm rút ra
sau 1 năm đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động của Hội
đồng.

Ba là, mục tiêu, phương hướng,
nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm
cần tập trung thực hiện.

Bốn là, đề xuất các giải pháp mới,
khả thi để tiếp tục nâng cao hơn nữa
chất lượng và hiệu quả hoạt động của
Hội đồng năm 2018 và những năm
tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra
một cách sâu sắc thực trạng công tác
lý luận, nhất là từ sau Đại hội XII
của Đảng đến nay; biểu dương
những đóng góp tích cực của Hội
đồng Lý luận Trung ương và của đội
ngũ cán bộ làm công tác lý luận cả
nước; nêu lên những định hướng
của công tác nghiên cứu lý luận
trong những năm tới, trọng tâm là
phục vụ kịp thời, hiệu quả sự lãnh
đạo của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ
nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XII và
tích cực góp phần chuẩn bị xây dựng
dự thảo các văn kiện trình Đại hội
XIII của Đảng.

Với tinh thần làm việc dân chủ,
trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm
túc, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận
Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã
thành công tốt đẹp n
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Năm 2017, tập thể Thường
trực chuyên trách đã tập
trung chỉ đạo các tiểu ban,

Cơ quan Hội đồng cụ thể hóa nhiệm
vụ của từng tháng, từng quý kế hoạch
hoạt động chung của Hội đồng. Qua
đó, toàn Cơ quan Hội đồng, với quyết
tâm chính trị cao, đã tập trung tối đa
mọi nguồn lực để thực hiện và đạt

được nhiều kết quả quan trọng trên
nhiều mặt.

Dưới đây là một số kết quả đã 
đạt được:

1. Đã xây dựng các Báo cáo tư vấn,
phục vụ việc chuẩn bị cho Hội nghị
Trung ương 5, 6, 7 và 8 khóa XII.
Nhiều nội dung trong báo cáo tư vấn
của Hội đồng đã được tiếp thu, thể
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MỘT SỐ kếT QuẢ 
cÔNG TÁc NổI BậT NĂM 2017 

của cơ quan hộI đỒng lÝ luẬn
trung ương



hiện trong Nghị quyết Hội nghị Trung
ương lần thứ 5 và 6, khóa XII.

Tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên
gia, hội thảo khoa học, nghiên cứu,
khảo sát thực tế tại một số địa phương,
đơn vị, bộ, ban, ngành Trung ương
chuẩn bị nội dung xây dựng Báo cáo tư
vấn phục vụ Hội nghị Trung ương 7
khóa XII: Một số vấn đề lý luận - thực
tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ , nhất
là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm
chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập
Đề án xây dựng Báo cáo tư vấn phục
vụ Hội nghị Trung ương 8 khóa XII:
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
Chiến lược Biển Việt Nam.

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số
04-KH/TW của Bộ Chính trị khóa
XII về thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung
ương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Ban Bí thư, đã hoàn thiện dự thảo
“Hướng dẫn tổng kết thực tiễn, nghiên
cứu lý luận”, trình Ban Bí thư; ban
hành “Đề án định hướng nội dung đấu
tranh phê phán các quan điểm sai trái,
thù địch”.

3. Tích cực, chủ động phối hợp với
các cơ quan, nhà khoa học triển khai

nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên
đề phục vụ nghiên cứu lý luận của Bộ
Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Đến
nay, đã hoàn thiện 14/17 chuyên đề; dự
kiến sẽ hoàn thành 03 chuyên đề còn
lại trong tháng 01-2018.

4. Năm 2017, là năm đầu tiên Cơ
quan Hội đồng chủ trì triển khai
Chương trình KX.04/16-20 theo thông
tư mới do Bộ Khoa học và Công nghệ,
Bộ Tài chính ban hành. Đây cũng là
lần đầu tiên Chương trình KX.04 triển
khai thực hiện sớm 01 năm so với các
giai đoạn trước do rút ngắn thời gian
hoàn thành các thủ tục hành chính.

Qua 2 đợt kiểm tra, 30 đề tài thuộc
Chương trình cơ bản đã hoàn thành
các nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu
theo kế hoạch năm 2017. Các đề tài đã
đăng hàng trăm bài báo trên các tạp chí
khoa học, trong đó có 4 bài báo đăng ở
tạp chí quốc tế có uy tín.

5. Về công tác đối ngoại, trong năm
2017, Hội đồng mà trực tiếp là Cơ
quan Hội đồng đã phối hợp chặt chẽ,
có hiệu quả với Ban Đối ngoại Trung
ương, các cơ quan hữu quan tổ chức
thành công các hoạt động đối ngoại
của Đảng, trong đó nổi bật là các cuộc
hội thảo, tọa đàm, trao đổi lý luận giữa
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Đảng ta và một số đảng cộng sản, đảng
cầm quyền: Hội thảo lý luận lần thứ 13
với Đảng Cộng sản Trung Quốc về chủ
đề: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác báo chí và truyền thông
trong tình hình mới”; Hội thảo lý luận
lần thứ 3 giữa Đảng Cộng sản Việt
Nam và Đảng Cộng sản Cuba với chủ
đề: “Định hướng phát triển kinh tế - xã
hội và nhiệm vụ công tác chính trị - tư
tưởng trong văn kiện Đại hội XII của
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội
VII Đảng Cộng sản Cuba”; Đối thoại lý
luận lần thứ 6 với Đảng Dân chủ xã hội
Đức (SPD) về chủ đề “Cơ hội và thách
thức trong một thế giới đang thay đổi -
hợp tác giữa Việt Nam - Đức - châu
Âu”; Hội thảo lý luận lần thứ 5 với
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về
chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững”;
Trao đổi lý luận lần thứ 7 với Đảng
Cộng sản Nhật Bản về chủ đề “Biến
động mới của tình hình thế giới và khu
vực, những thách thức và triển vọng”.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã cử
Đoàn chuyên gia sang Lào chia sẻ kinh
nghiệm về việc xây dựng Đề án nghiên
cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và phương
pháp luận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí
Minh; Đoàn cán bộ Cơ quan Hội đồng

nghiên cứu, khảo sát tại Liên bang Nga
theo kế hoạch đoàn ra năm 2017; cử
cán bộ than gia khóa học về “Quản lý
kinh tế” theo chương trình của Ban
Kinh tế Trung ương, tại Seoul, Hàn
Quốc.

Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung
ương và Học viện Ngoại giao, Bộ
Ngoại giao tổ chức các buổi tọa đàm
khoa học chuyên sâu với nhiều nhà
ngoại giao, học giả, chuyên gia nước
ngoài về nhiều chủ đề liên quan tới
chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

6. Một nét mới trong triển khai
nhiệm vụ năm 2017 là Hội đồng đã
tiến hành Ký Chương trình hợp tác,
Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2021
và triển khai kế hoạch công tác năm
2017 nhiều cơ quan: Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tổ
chức Trung ương, Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà
Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí
Minh, Tạp chí Cộng sản. Sau gần 01
năm triển khai các hoạt động hợp tác,
về cơ bản, có thể khẳng định chương
trình, kế hoạch hợp tác giữa Hội đồng
với các cơ quan, đơn vị, địa phương
bước đầu được triển khai hiệu quả,
thực chất và đúng kế hoạch đề ra. Các
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hoạt động hợp tác được lựa chọn, tổ
chức khoa học, phù hợp với năng lực
thực tế và nhu cầu của mỗi bên. 

7. Năm 2017 cũng là năm hoạt động
của các tiểu ban được chú trọng và
phát huy tốt hiệu quả. Trên cơ sở kế
hoạch hoạt động toàn khóa của Hội
đồng và của các tiểu ban nhiệm kỳ
2016-2021, các tiểu ban đã chủ động
xây dựng và triển khai thực hiện kế
hoạch công tác năm 2017, nội dung
chính tập trung vào việc nghiên cứu,
khảo sát thực tiễn, kết hợp với tọa đàm
chuyên sâu phục vụ cho việc xây dựng
các báo cáo tư vấn của Hội đồng trình
Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

8. Việc tổ chức thẩm định một số
nội dung do các cơ quan, ban, ngành
Trung ương gửi xin ý kiến và triển
khai hoạt động nghiên cứu khoa học
của cơ quan Hội đồng cũng được thực
hiện nghiêm túc, bài bản. Đã góp ý,
sửa chữa trực tiếp vào dự thảo 13 văn
bản; triển khai 3 đề tài cấp quốc gia, 3
đề tài cấp ban Đảng; phát hành cuốn
sách “Phê phán các quan điểm sai trái,
xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy
thoái về tư tưởng chính trị, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về
chính trị trong Đảng”; xây dựng, hoàn

thành bản thảo cuốn “Niên giám khoa
học của Hội đồng năm 2017” với 4 tập,
chuyển Nhà xuất bản Chính trị quốc
gia Sự thật; cử cán bộ tham gia Ban
Chỉ đạo và Tổ Giúp việc triển khai
thực hiện “Tổ chức các lớp nghiên cứu,
trao đổi chuyên đề với các đồng chí lần
đầu tham gia Ban Chấp hành Trung
ương (khóa X), các đồng chí cấp thứ
trưởng và tương đương mới được đề
bạt, bổ nhiệm của Đảng Nhân dân
Cách mạng Lào”... 

Có thể đánh giá khái quát, năm
2017, với vai trò là cơ quan giúp việc
cho Hội đồng, dưới sự chỉ đạo sát sao
và kịp thời của Thường trực Hội đồng,
trên tinh thần chủ động, sáng tạo,
quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu
quả công việc, đổi mới phương pháp
làm việc, cách tiếp cận vấn đề, Cơ quan
Hội đồng đã triển khai công việc đi vào
nền nếp, chất lượng và hiệu quả bước
đầu được nâng lên và rõ nét hơn. 

Đạt được những kết quả nêu trên là
do sự chỉ đạo đúng đắn của tập thể
Thường trực chuyên trách, sự phân
công rõ trách nhiệm cá nhân của tập
thể Thường trực chuyên trách, bố trí
công việc hợp lý, đúng người, đúng
việc theo đề án vị trí việc làm n
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Ngày 13-1-2018, tại Hà Nội,
Hội đồng Lý luận Trung
ương đã tổ chức hội nghị

tổng kết năm 2017 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình
“Nghiên cứu Lý luận chính trị giai
đoạn 2016 - 2020” (Chương trình
KX.04/16-20). 

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ
tịch Thường trực Hội đồng Lý luận
Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung
ương, Chủ nhiệm Chương trình
KX.04/16-20; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung
ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình
KX.04/16-20 dự và chỉ đạo hội nghị. 

Theo đánh giá chung, năm 2017 Ban
Chủ nhiệm Chương trình và chủ
nhiệm các đề tài đã triển khai có hiệu
quả các nhiệm vụ của Chương trình;
chất lượng báo cáo của các đề tài bước
đầu đều đạt yêu cầu.

Sau khi có quyết định phê duyệt của
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
về chủ nhiệm và cơ quan chủ trì đề tài,
kinh phí cho các đề tài, Ban Chủ
nhiệm Chương trình đã khẩn trương
hoàn thành việc ký kết với các cơ quan
chủ trì và các chủ nhiệm 30 đề tài để
triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học. 

Việc đảm bảo chất lượng nghiên cứu
và đảm bảo tiến độ nghiên cứu được
xác định là mục hàng đầu trong
chương trình công tác toàn khóa, cũng
như kế hoạch công tác hàng năm của
Ban Chủ nhiệm Chương trình. 

Dưới sự chỉ đạo của Thường trực
Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban
Chủ nhiệm Chương trình đã nỗ lực tổ
chức triển khai Chương trình nghiêm
túc, bám sát mục tiêu, chủ động và
đúng quy định, quy chế. 

Năm 2017, Chủ nhiệm Chương
trình đã hai lần tiến hành tổng hợp

LÝ LUẬN & THỰC TIỄNTHÔNG TIN - TƯ LIỆU

139SỐ 53+54 (187+188) - 2018
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của chương trÌnh “nghIÊn cỨu 

lÝ luẬn chính trị gIaI đoạn 2016-2020” 



chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề
tài để báo cáo Bộ Chính trị - Ban Bí thư
theo quy định. Kết quả chắt lọc cho
thấy, việc nghiên cứu của các đề tài đã
thể hiện được những nội dung mới về
lý luận và tổng kết thực tiễn. Đặc biệt
trong quá trình
nghiên cứu, một số
đề tài đã đóng góp
vào báo cáo tư vấn
chuẩn bị các đề án
trình Hội nghị Trung
ương 5, Hội nghị
Trung ương 6 và
Trung ương 7 sắp tới.
Một số đề tài đã phục
vụ trực tiếp cho sự
lãnh đạo, chỉ đạo của
Đảng, Nhà nước như
phản biện về chính
sách và báo cáo tư
vấn với Chủ tịch nước về phân bổ
nguồn lực theo yêu cầu.

Cũng qua một năm triển khai
nghiên cứu, các đề tài đã có 122 bài báo
được đăng tải trên các tạp chí khoa học
trong nước, 4 bài báo được đăng trên
tạp chí quốc tế, có uy tín. Có 4 cuốn
sách chuyên khảo đã được xuất bản.
Việc gắn công tác nghiên cứu với đào

tạo cũng được các đề tài quan tâm.
Đến nay các đề tài đã tham gia đào tạo
43 nghiên cứu sinh, 51 thạc sĩ. 

Công tác tổ chức khảo sát thực tế ở
trong nước và ngoài nước đã được các
đề tài triển khai theo kế hoạch. Kết

quả nghiên cứu, khảo sát
được tổng hợp làm cơ sở
“chất liệu” cho nội dung
nghiên cứu. 

Năm 2018 được xác định
là năm bản lề, năm quyết
định chất lượng, tiến độ
nghiên cứu chung của
Chương trình. Kết quả
nghiên cứu của Chương
trình KX.04/16-20 sẽ được
chắt lọc, góp phần quan
trọng vào xây dựng các dự
thảo văn kiện trình Đại hội
XIII của Đảng. Ban Chủ

nhiệm chương trình sẽ tăng cường chỉ
đạo triển khai nghiên cứu, bảo đảm chất
lượng, nội dung và đúng tiến độ. Đối với
một số đề tài có nội dung nghiên cứu liên
quan đến chủ đề Hội nghị Trung ương
lần thứ 7 và Hội nghị Trung ương lần thứ
8, cần tập trung nghiên cứu góp phần
vào báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị,
Ban Bí thư n
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Qua một năm triển
khai nghiên cứu, các đề
tài đã có 122 bài báo
được đăng tải trên các
tạp chí khoa học trong
nước, 4 bài báo được
đăng trên tạp chí quốc
tế, có uy tín. Có 4 cuốn
sách chuyên khảo đã
được xuất bản. Đến nay
các đề tài đã tham gia
đào tạo 43 nghiên cứu
sinh, 51 thạc sĩ. 



Ngày 11-1, tại huyện Phổ
Yên, tỉnh Thái Nguyên,
Hội đồng lý luận Trung

ương và Hiệp hội doanh nghiệp cơ
khí Việt Nam phối hợp tổ chức Hội
thảo khoa học “Đổi mới cơ chế,
chính sách phát triển công nghiệp cơ
khí Việt Nam trong thời gian tới”.

Tại hội thảo, các tham luận đã chỉ
ra thực trạng của ngành cơ khí Việt
Nam trong thời gian qua. Theo đó,
ngành cơ khí nước nhà đã từng
bước thích ứng với cơ chế thị
trường, có nhiều cổ gắng, nỗ lực
vươn lên, khẳng định được năng
lực ở một số lĩnh vực, góp phần tích
cực vào việc phát triển kinh tế - xã
hội và đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Các doanh nghiệp cơ khí mặc dù
còn đan xen nhiều trình độ công

nghệ khác nhau, song đa số các
doanh nghiệp đã chủ động tiếp cận
cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4, giải quyết hài hòa các mối
quan hệ con người và thiết bị.
Nhiều doanh nghiệp cơ khí đủ
năng lực thiết kế, chế tạo, tích hợp
một số dây chuyền đồng bộ, kể cả
phần tự động hóa. Một số doanh
nghiệp đã tham gia vào một số
chuỗi cung ứng cơ khí toàn cầu.
Giai đoạn 2006-2015, tổng giá trị
sản lượng công nghiệp tăng 3,42
lần, tỷ trọng GDP của công nghiệp
duy trì ổn định khoảng 31-32% trên
tổng GDP của nền kinh tế. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên
nhân chủ quan và khách quan,
ngành cơ khí nước ta vẫn còn
không ít hạn chế và yếu kém, chưa
phát triển được so với năng lực hiện
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HỘI THẢO 
"đỔI MớI cơ chẾ, chính Sách 

phát trIển công nghIệp cơ Khí 
vIệt naM trong thờI gIan tớI"



có; tính chuyên môn hóa trong sản
xuất thấp; thiếu sự phối hợp, phân
công lao động; khả năng cạnh tranh
thấp; công nghiệp hỗ trợ cơ khí
phát triển rất chậm. Hiện cả nước
có khoảng 14.800 doanh nghiệp cơ
khí, song chỉ có 12 doanh nghiệp có
trên 5.000 lao động và 116 doanh
nghiệp có trên 1.000 lao động. Nếu
tính theo quy mô vốn, mới có
khoảng gần 100 doanh nghiệp có
vốn từ 500 tỷ đồng trở lên. Công
nghiệp cơ khí nội địa chưa đủ nội
lực để Việt Nam tự chủ phát triển
các ngành kinh tế, công nghiệp
khác như: Năng lượng, giao thông
vận tải, xây dựng... Các cơ chế
chính sách phát triển ngành cơ khí
chưa đến được các doanh nghiệp,
còn hạn chế và thiếu nhất quán. 

Để ngành cơ khí Việt Nam phát
triển trong thời gian tới, theo các
chuyên gia, cần phát huy tốt nội lực,
đồng thời thu hút, sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực từ bên ngoài.
Tăng cường sự liên kết giữa các
doanh nghiệp cơ khí trong các
ngành kinh tế khác nhau thuộc mọi
thành phần kinh tế theo hướng hợp
tác hóa, chuyên môn hóa; kết hợp

chặt chẽ cơ khí dân sự với cơ khí
quốc phòng, ra sức phát huy năng
lực công nghiệp cơ khí quốc phòng.
Hình thành các tổng công ty hoặc
tập đoàn cơ khí mạnh về công nghệ
và tài chính, đủ sức cạnh tranh trên
thị trường trong và ngoài nước.
Đồng thời, tổ chức tốt thị trường
trong nước cũng như tạo điều kiện
để ngành cơ khí đẩy mạnh xuất
khẩu sản phẩm. Đầu tư nâng cấp các
cơ sở đào tạo ngành cơ khí và cử cán
bộ, công nhân giỏi đi đào tạo và thực
tập tại nước ngoài. Nhiều ý kiến
nhấn mạnh và đề xuất, thời gian tới,
Chính phủ cần có chính sách và cơ
chế để xây dựng thị trường và bảo vệ
thị trường nội địa; rà soát và định
hướng lại ngành hàng, sản phẩm cơ
khí; tăng cường khuyến khích các
doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao,
tạo ra sản phẩm có thị trường cạnh
tranh trong nước để thay thế hàng
nhập khẩu và tham gia xuất khẩu;
chú trọng xúc tiến đầu tư và hỗ trợ
doanh nghiệp mua thiết kế, công
nghệ, đổi mới công nghệ; xây dựng
các gói tín dụng phát triển cơ khí và
công nghiệp hỗ trợ, đầu tư các cơ sở
đào tạo ngành cơ khí n
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Thực hiện Chương trình công
tác năm 2017 và chuẩn bị
báo cáo tư vấn về công tác

cán bộ, ngày 10 tháng 01 năm 2018,
Tiểu ban Chính trị Hội đồng Lý luận
Trung ương đã có buổi tọa đàm khoa
học tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tham gia tọa đàm có một số ủy viên
Hội đồng Lý luận Trung ương do

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú,
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng
dẫn đầu. Về phía Bộ Khoa học Công
nghệ, dự tọa đàm có đồng chí Chu
Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bộ trưởng, đồng
chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Ban
Cán sự đảng và một số cán bộ
chuyên môn thuộc Bộ. 
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Tọa ĐÀM kHOa Học 
tạI Bộ Khoa học và công nghệ

Tọa đàm khoa học tại Bộ Khoa học và Công nghệ do Tiểu ban Chính trị Hội đồng
Lý luận Trung ương kết hợp tổ chức với Bộ Khoa học và Công nghệ (Ảnh: TL)



Nội dung buổi tọa đàm tập trung
vào việc xem xét, đánh giá thực
trạng tình hình xây dựng đội ngũ
cán bộ khoa học và công nghệ sau 20
năm thực hiện “Chiến lược cán bộ
trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất
nước” (Nghị quyết
Trung ương 3 khóa
VIII) và những vấn đề
đặt ra. Tại buổi tọa
đàm, Ban Cán sự đảng
Bộ khoa học và Công
nghệ đã có một bản
báo cáo được chuẩn bị
kỹ, đánh giá thẳng
thắn thực trạng và đề
xuất mục tiêu, quan
điểm, giải pháp xây
dựng đội ngũ cán bộ
khoa học, công nghệ
nước ta trong giai
đoạn đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, trong
điều kiện cách mạng công nghiệp
4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Các ý kiến phát biểu tại buổi tọa
đàm đã phân tích sâu sắc thực trạng,

cả về nhận thức và tổ chức thực
hiện Chiến lược cán bộ trong đội
ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.
Xét tổng thể, các quan điểm giải
pháp xây dựng đội ngũ cán bộ khoa

học và công nghệ trong
Chiến lược cán bộ đã
được thể chế hóa, được
triển khai thông qua
một số chính sách cụ
thể, có tác động thiết
thực. Hạn chế lớn nhất
được nhắc tới là thiếu
chiến lược, quy hoạch,
đào tạo, bồi dưỡng để
nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ khoa học và
công nghệ, nhất là cán
bộ khoa học-công nghệ
cấp chiến lược, các
chuyên gia đầu ngành...
phục vụ yêu cầu xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc
trong giai đoạn mới. 

Tài liệu và các ý kiến
phát biểu tại buổi tọa

đàm là tư liệu quý báu phục vụ cho
việc xây dựng báo cáo tư vấn trình
Hội nghị Trung ương 7 khóa XII n

PV
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Các ý kiến phát biểu
tại buổi tọa đàm đã
phân tích sâu sắc
thực trạng, cả về
nhận thức và tổ chức
thực hiện Chiến lược
cán bộ trong đội ngũ
cán bộ khoa học và
công nghệ. Xét tổng
thể, các quan điểm
giải pháp xây dựng
đội ngũ cán bộ khoa
học và công nghệ
trong Chiến lược cán
bộ đã được thể chế
hóa, được triển khai
thông qua một số
chính sách cụ thể, có
tác động thiết thực. 


