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mùa xuân, chúng ta càng thấy

tự hào về Đảng quang vinh và sáng

tươi cơ đồ của đất nước hôm nay. 
ời gian qua, toàn Đảng, toàn dân,

toàn quân rất phấn chấn, tự hào với sự
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Đảng quang vinh, 
rạng rỡ cơ Đồ Đất nước
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GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
và tiếp đó là sự khẳng định trịnh trọng
trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng:
“Đất nước ta chưa bao giờ được cơ đồ,
vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về cơ đồ
đất nước, việc tạo dựng, bảo vệ cơ đồ
đất nước và sự lớn lao, tươi sáng của cơ
đồ đất nước hiện nay. 

ật khó để có quan niệm chuẩn xác
về cơ đồ đất nước nhưng có thể coi cơ
đồ đất nước là thành quả của những sự
nghiệp, những mục tiêu, lý tưởng lớn
với những giá trị bền vững và ngày
càng gia tăng về vật chất và tinh thần.
Cơ đồ đất nước là giang sơn gấm vóc,
là lãnh thổ toàn vẹn và độc lập, là một
đất nước hùng cường, chế độ xã hội tốt
đẹp, nhân dân hạnh phúc. 

Quan niệm như vậy sẽ thấy trước
tiên là hình hài của đất nước. Nhà thơ
Tố Hữu từng thốt lên cảm xúc: “Đẹp
vô cùng Tổ quốc ta ơi!”. Chế Lan Viên
cũng có câu thơ rất hay: “Hỡi sông
Hồng tiếng hát bốn nghìn năm! Tổ
quốc bao giờ đẹp thế này chăng?”. Cơ
đồ đất nước được nhận thấy trước tiên
là vẻ đẹp nhưng chắc chắn có nhiều tố
chất nữa tạo nên cơ đồ đất nước.
Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã

khắc họa cuộc đời của Từ Hải từ
những tố chất anh hùng, ý chí kiên
cường làm nên sự nghiệp lẫy lừng đến
khi vụt tắt. Một Từ Hải “Chọc trời,
khuấy nước mặc dầu; dọc ngang nào
biết trên đầu có ai” để có một thành
quả “Nghênh ngang một cõi biên thùy;
Triều đình riêng một góc trời; gồm hai
văn võ rạch đôi sơn hà”. Để rồi khi
nghe theo lời úy Kiều để về với triều
đình, Từ Hải vô cùng băn khoăn, nuối
tiếc: “Một tay xây dựng cơ đồ; bấy lâu
bể Sở, sông Ngô tung hoành”. 

Như thế cho thấy cơ đồ là thành quả
của sự nghiệp lớn lao và cơ đồ của đất
nước trước hết là có lãnh thổ vì đó là
không gian sinh tồn, phát triển của
quốc gia, dân tộc. Phải quyết chí theo
một sự nghiệp lớn và trải qua muôn
vàn gian khổ mới tạo lập được cơ đồ.
Nhưng có được cơ đồ bước đầu đã
khó, giữ cơ đồ còn khó hơn nhiều. Giữ
được cơ đồ trước hết phải giữ được độc
lập của quốc gia, dân tộc. Danh tướng
vĩ đại Lý ường Kiệt phá tan quân
Tống cùng với Tuyên ngôn độc lập đầu
tiên trong lịch sử nước ta là bài thơ
“Nam quốc sơn hà”: “Sông núi nước
Nam vua Nam ở; Rành rành địa phận
tại sách trời; Cớ sao lũ giặc sang xâm
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phạm; Chúng bay sẽ được đánh tơi
bời”. Trong thiên cổ hùng văn “Bình
Ngô đại cáo”, tuyên ngôn độc lập thứ
hai trong lịch sử Việt Nam, Nguyễn
Trãi khẳng định đanh thép: “Như nước
Đại Việt ta từ trước; Vốn xưng nền văn
hiến đã lâu; Núi sông bờ cõi đã chia;
Phong tục Bắc Nam cũng khác; Từ
Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền
độc lập, cùng Hán, Đường, Tống,
Nguyên mỗi bên xưng đế một
phương”. ái sư Trần Quang Khải để
lại muôn đời công trạng hiển hách
cùng những câu thơ nổi tiếng:
“Chương Dương cướp giáo giặc; Hàm
Tử bắt quân thù; ái bình nên gắng
sức; Non nước ấy ngàn thu”. 

Trong suốt chiều dài lịch sử hàng
nghìn năm của dân tộc, ông cha ta đã
mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, vừa xây dựng cơ đồ đất
nước, vừa kiên quyết đấu tranh chống
giặc ngoại xâm, chiến thắng nhiều đế
quốc hung hãn, bảo vệ toàn vẹn lãnh
thổ và độc lập dân tộc. Nhưng khi thực
dân Pháp xâm lược, triều đình nhà
Nguyễn đã không giữ được cơ đồ. Phát
huy truyền thống yêu nước, các tầng
lớp nhân dân ta đã liên tiếp vùng lên
chống giặc nhưng tất cả đều bị dìm

trong máu lửa. Sự đô hộ của thực dân
Pháp gần một thế kỷ đã chứng tỏ cả
giai cấp phong kiến và đại diện cho các
thế lực tư sản đã hết vai trò lịch sử, vận
mệnh của dân tộc và cơ đồ của đất
nước lâm vào tình thế bế tắc, không có
đường ra. Vấn đề bức thiết đặt ra là
bằng con đường nào, cách thức nào, tổ
chức lực lượng thế nào để đánh đuổi
thực dân Pháp, giành lại độc lập dân
tộc và đưa đất nước phát triển. 

Lịch sử đã có lời giải đáp. Hơn ai hết,
chính Nguyễn Ái Quốc sau này là Hồ
Chí Minh, trong suốt 30 năm trên
đường cứu nước, Người đã nhận rõ
con đường giành độc lập dân tộc phải
là con đường cách mạng vô sản.
Nguyễn Ái Quốc đã gieo hạt, gây mầm
và tạo dựng sự nghiệp cách mạng Việt
Nam. Với kỳ công của Nguyễn Ái
Quốc, Chủ nghĩa Mác Lê-nin kết hợp
với phong trào yêu nước và phong trào
công nhân Việt Nam chuyển hóa
thành sự kiện trọng đại: Năm 1930,
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đó
đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn
luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến
hành cuộc chiến tranh cách mạng lâu
dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó
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khăn, thử thách và giành được những
thắng lợi vĩ đại: ắng lợi của Cách
mạng tháng Tám năm 1945, đập tan
ách thống trị của thực dân phong kiến,
lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên
độc lập, tự do; thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh
cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên
Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân
năm 1975, giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ
quốc. Đó là thắng lợi to lớn có ý nghĩa
lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới. ành
quả của công cuộc đổi mới là chúng ta
xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của
Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân
dân, xây dựng và phát triển mạnh mẽ
nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại; xây dựng nền quốc phòng toàn
dân và nên an ninh nhân dân vững
chắc, đủ sức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
và bình ổn đất nước. 

Rõ ràng, chặng đường từ khi có
Đảng là chặng đường rất đỗi vinh
quang trong sự nghiệp giải phóng dân

tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây
dựng cơ đồ đất nước. ực tế đã chứng
tỏ con đường cách mạng giải phóng
dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội là hết
sức đúng đắn, sáng tạo. Và hiện nay
đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế
do Đảng ta khởi xây, lãnh đạo, tổ chức
thực hiện rất phù hợp với nhịp bước
của thời đại. Đổi mới và hội nhập quốc
tế là hai nhiệm vụ chiến lược thực hiện
mục tiêu chung phát triển cơ đồ đất
nước. ành công của sự nghiệp đổi
mới và hội nhập quốc tế đã làm thay
đổi rõ rệt diện mạo của đất nước, tăng
cường xung lực cho đời sống xã hội, cải
thiện và nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần của nhân dân ta. Cơ đồ đất
nước ngày càng lớn mạnh, vững chắc
tạo phong độ mới, thế mới, lực mới để
Việt Nam vươn tầm, có đủ sức lực và
trí tuệ để sánh vai cùng bạn bè thế giới.
Đất nước ta ngày càng phát triển, cơ đồ
đất nước chưa bao giờ có được như
hiện nay. Chúng ta tin tưởng vững chắc
rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của
Đảng quang vinh, cơ đồ đất nước Việt
Nam sẽ ngày càng tươi sáng với mục
tiêu cao đẹp: Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh, vững
bước đi lên chủ nghĩa xã hội n
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Cuốn sáCh 
“Một số vấn Đề lý luận, thực tiễn
về chủ nghĩa xã hội và con Đường
Đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt naM” 
Của Tổng Bí Thư nguyễn Phú Trọng:
Cơ sở quan Trọng Cho Tổng kếT 

đường lối đổi mới Của đảng

l GS, TS Tạ nGọc Tấn  
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Báo cáo của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về
các văn kiện trình Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ XIII do đồng
chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
trình bày nêu rõ: “Qua 35 năm tiến
hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội, lý luận về đường lối đổi mới, về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng
được hoàn thiện và từng bước được
hiện thực hóa”. Vậy “lý luận về đường
lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước
ta” là gì, được phát triển, hoàn thiện ra
sao, và được từng bước được hiện thực
hóa như thế nào? Cuốn sách Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng
Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
xuất bản sẽ trả lời những câu hỏi đó. 

Mục đích xuất bản cuốn sách Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư



Nguyễn Phú Trọng nhằm phục vụ
công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết
thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về
đường lối đổi mới và những bài học
kinh nghiệm, những vấn đề có tính
quy luật từ thực tiễn công cuộc xây
dựng, phát triển đất nước ta trong quá
trình thực hiện đường lối đổi mới của
Đảng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để
quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo
nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam,

tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong
toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc
ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện
những mục tiêu chiến lược mà Đại hội
XIII của Đảng đã đề ra.

eo tinh thần ấy, cuốn sách tuyển
chọn 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu
của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị
xây dựng văn kiện Đại hội XIII của
Đảng đến nay. Đây là những tác phẩm
đã đúc kết những thành tựu phát triển
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Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư
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lý luận và những kết quả tổng kết thực
tiễn mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa
xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam. Tác
phẩm; “Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam” (báo
Nhân dân, ngày 15-5-
2021) có ý nghĩa như cơ
sở dẫn dắt việc tuyển
chọn và sắp xếp các bài
viết, bài nói trong cuốn
sách, với bốn nội dung
cơ bản mà Tổng Bí thư
nguyễn Phú Trọng đã
đặt ra trong bài viết đó:
1) Chủ nghĩa xã hội là
gì? 2) Vì sao Việt Nam
lựa chọn con đường xã
hội chủ nghĩa? 3) Làm
thế nào và bằng cách
nào để từng bước xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 4)
ực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời
gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề
gì? Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các bài
viết, bài nói của đồng chí Tổng Bí thư

trong cuốn sách này đều là nội dung
chỉ đạo, hướng đến đối tượng tiếp
nhận là cán bộ, đảng viên, nhằm làm

rõ những cơ sở khoa học,
thực tiễn, định hướng
nhận thức và thực hiện
đường lối, chủ trương
của Đảng. Trong mỗi tác
phẩm có thể có những
nội dung thể hiện các vấn
đề lý luận chung, đồng
thời cũng có những nội
dung phân tích tình hình
thực tế, tổng kết những
vấn đề thực tiễn đang đặt
ra của đất nước, của các
lĩnh vực trong đời sống
xã hội. Vì thế, việc sắp
xếp thứ tự các tác phẩm
trong sách chủ yếu căn cứ
vào vấn đề chính, trung
tâm mà các tác phẩm đó
đề cập.

Về chủ nghĩa xã hội,
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng đã khái quát những thành tựu
quan trọng, cơ bản của Đảng ta trong
việc vận dụng và phát triển sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lê nin phù hợp với
điều kiện lịch sử, cụ thể của nước ta.
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Cuốn sách Một số vấn đề
lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhằm phục vụ công tác
nghiên cứu lý luận, tổng
kết thực tiễn, đặc biệt là
tổng kết lý luận về đường
lối đổi mới và những bài
học kinh nghiệm, những
vấn đề có tính quy luật từ
thực tiễn công cuộc xây
dựng, phát triển đất nước
ta trong quá trình thực
hiện đường lối đổi mới
của Đảng. 



Từ một lý thuyết khoa học của C. Mác
và Ph. Ăng ghen, sau Cách mạng
áng Mười Nga, chủ nghĩa xã hội
hiện thực đã ra đời, trở thành một
động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát
triển của lịch sử nhân loại theo con
đường tiến bộ, nhân văn, vì công bằng,
hạnh phúc cho con người. Do những
giá trị vô cùng tốt đẹp của chủ nghĩa
xã hội mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và
các nhà cách mạng tiền bối nước ta đã
lựa chọn con đường phát triển theo
chủ nghĩa xã hội cho Việt Nam, tổ chức
và rèn luyện Đảng Cộng sản để lãnh
đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn
gian khổ hy sinh, từng bước hiện thực
hóa những giá trị đó thành thực tế sinh
động trên đất nước ta. Những giá trị ấy
không chỉ được tổng kết về lý luận, mà
đã được kiểm chứng bằng chính thực
tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước của chúng ta. Đó là: i) “một xã
hội mà trong đó sự phát triển là thực
sự vì con người”; ii) “sự phát triển về
kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng
xã hội”; iii) “một xã hội nhân ái, đoàn
kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các
giá trị tiến bộ, nhân văn”; iv) “sự phát
triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên
để bảo đảm môi trường sống trong

lành cho các thế hệ hiện tại và tương
lai”; v) “một hệ thống chính trị mà
quyền lực thực sự thuộc về nhân dân,
do nhân dân và phục vụ lợi ích của
nhân dân”1. Chính những giá trị đích
thực ấy của chủ nghĩa xã hội đã trở
thành mục tiêu, định hướng con
đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa
chọn, tin tưởng và đang kiên định thực
hiện.

Trên con đường từng bước xây dựng
chủ nghĩa xã hội, từ thực tiễn của công
cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển
đất nước, Đảng ta đã tổng kết, rút ra
những nhận thực tổng quát về chủ
nghĩa xã hội với 8 đặc trưng cơ bản:
“một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân
làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao,
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và
quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc; con người có cuộc sống ấm no,
tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển
toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng
Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng
và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do
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Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ
hữu nghị và hợp tác với các nước trên
thế giới”2. Các đặc trưng ấy là nội dung
của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt
Nam, một thành tựu phát triển sáng
tạo lý luận riêng có của
Đảng ta. Để hiện thực
hóa mô hình đó, đòi hỏi
cả một sự nghiệp lâu
dài, gian khổ, phải đầu
tư sức người, sức của to
lớn, phải sáng tạo
không mệt mỏi, đặc biệt
là phải suy nghĩ, tìm tòi
lộ trình và bước đi hợp
lý, cách làm đúng đắn
để giải quyết các nhiệm
vụ đặt ra. Xây dựng nền
kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa là kết quả tìm
tòi về lý luận, tổng kết thực tiễn của
Đảng ta, là mô hình phát triển đặc thù
của Việt Nam, phù hợp với điều kiện
của giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã
hội và đặc điểm của đất nước. Về nội
dung này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng
đã nhấn mạnh: “Mô hình kinh tế mà
chúng ta xây dựng là kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây
chính là một đột phá lý luận rất cơ bản

và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả
lý luận quan trọng qua 35 năm thực
hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ
thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn
lọc kinh nghiệm của thế giới. eo đó,

kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa là
nền kinh tế thị trường
hiện đại, hội nhập quốc
tế, vận hành đầy đủ, đồng
bộ theo các quy luật của
kinh tế thị trường, có sự
quản lý của Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, do Đảng Cộng sản
Việt Nam lãnh đạo; bảo
đảm định hướng xã hội
chủ nghĩa, nhằm mục
tiêu dân giàu, nước

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”3. 
Trên cơ sở phân tích, lý giải về kinh

tế thị trường nói chung, Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng làm rõ nhận thức
của Đảng ta về nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ ra và
khẳng định thuộc tính quan trọng, đặc
trưng cơ bản làm nên sự khác biệt của
nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa Việt Nam với những nền
kinh tế thị trường khác. Đó là nền kinh

Về chủ nghĩa xã hội,
đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã
khái quát những thành
tựu quan trọng, cơ bản
của Đảng ta trong việc
vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác
- Lê nin phù hợp với
điều kiện lịch sử, cụ thể
của nước ta. 



tế “gắn kinh tế với xã hội, thống nhất
chính sách kinh tế với chính sách xã hội,
tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội”. Nói cách khác, đó là
sự quan tâm đặc biệt đến chính sách xã
hội, chính sách đối với con người, phát
triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội,
không vì tăng trưởng kinh tế mà coi
nhẹ tiến bộ, công bằng xã hội, phải tạo
điều kiện cho con người được thụ
hưởng mọi thành tựu của phát triển,
cuộc sống của con người được cải
thiện đồng thời với tiến trình xây

dựng, phát triển kinh tế. 
Bàn về văn hóa trong mối quan hệ

với kinh tế nói riêng và với các lĩnh vực
đời sống xã hội nói chung, đồng chí
Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:
“Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh
thần của xã hội, sức mạnh nội sinh,
động lực phát triển đất nước và bảo vệ
Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa
đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế
và tiến bộ, công bằng xã hội là một định
hướng căn bản của quá trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”4. Như
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Cuốn sách tại gian trưng bày của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.



vậy, văn hóa không chỉ được khẳng
định là một trong bốn trụ cột chính
sách quyết định của Đảng về xây dựng,
phát triển đất nước, mà văn hóa còn là
sự bảo đảm cho định hướng xã hội chủ
nghĩa của nền kinh tế,
thể hiện tính nhân văn,
ưu việt của chế độ với
mục đích hướng tới con
người, vì hạnh phúc và
sự phát triển toàn diện
của con người.

Từ những nhận thức
mới về chủ nghĩa xã
hội, tại diễn đàn Đại hội
đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng,
đồng chí Nguyễn Phú
Trọng khẳng định một
lần nữa quyết tâm
chính trị của toàn
Đảng, toàn dân: “Nâng cao năng lực
lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức
chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng
và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường
niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa;
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí

và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy
mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc
đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại
hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc, giữ vững môi
trường hòa bình, ổn
định; phấn đấu đến giữa
thế kỷ XXI, nước ta trở
thành nước phát triển,
theo định hướng xã hội
chủ nghĩa”5. Đây chính là
những tư tưởng, định
hướng chỉ đạo xuyên
suốt về các nhiệm vụ xây
dựng, phát triển đất
nước trong giai đoạn tới,
trước mắt là tư tưởng chỉ
đạo đối với các nhiệm vụ
và giải pháp triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại

hội XIII của Đảng. Để thực hiện thành
công định hướng chung đó, 4 nhiệm
vụ như 4 trụ cột chính sách của Đảng
là: Phát triển kinh tế là trung tâm; xây
dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn
hóa là nền tảng tinh thần, động lực
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ
quốc, quốc phòng, an ninh là nhiệm
vụ trọng yếu và thường xuyên.

LÝ LUẬN & THỰC TIỄNSỰ KIỆN

13SỐ 102 (236) - 2022

“Chúng ta coi văn hóa là
nền tảng tinh thần của
xã hội, sức mạnh nội
sinh, động lực phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ
quốc; xác định phát triển
văn hóa đồng bộ, hài hòa
với tăng trưởng kinh tế
và tiến bộ, công bằng xã
hội là một định hướng
căn bản của quá trình
xây dựng chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam”.



Nội dung về phát triển kinh tế - xã hội
được thể hiện trong nhiều bài nói, bài
viết khác nhau trong cuốn sách. Khi
phát biểu trước Chính phủ nhiệm kỳ
mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề
cập toàn diện, khái quát
về những nội dung,
nhiệm vụ kinh tế - xã
hội chung nhất. Đó là
phát triển nền kinh tế
thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa, trong
đó các thành phần kinh
tế hoạt động theo pháp
luật, bình đẳng trước
pháp luật, thực hiện chế
độ phân phối công bằng
và tạo động lực cho phát
triển. Đó là phát triển
nền văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc,
thể hiện vai trò bảo đảm
cho định hướng xã hội
chủ nghĩa của tăng
trưởng kinh tế. Đó là
con người là trung tâm
của chiến lược phát
triển; phát triển văn hóa, xây dựng con
người vừa là mục tiêu, vừa là động lực
của công cuộc đổi mới6. Tinh thần

chung ấy được cụ thể hóa một bước
trong những nội dung, yêu cầu xây
dựng, phát triển các giai cấp, tầng lớp
người trong xã hội. Đó là, xây dựng giai
cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh -

“một điều kiện tiên quyết
bảo đảm thành công của
công cuộc đổi mới, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước”. Đó là, “Xây
dựng giai cấp nông nhân
Việt Nam không ngừng
lớn mạnh, thực sự là chủ
thể của quá trình phát
triển nông nghiệp, xây
dựng nông thôn mới”.
Đó là, việc chăm lo cho
thanh niên là trách
nhiệm của Đảng, hệ
thống chính trị và toàn
dân vì “thanh niên là một
bộ phận quan trọng của
dân tộc, rường cột của
quốc gia. anh niên có
mạnh thì dân tộc mới
mạnh; trong sức mạnh
của dân tộc có sức mạnh

của thanh niên”7.
Nội dung vấn đề kinh tế - xã hội

cũng gắn với trách nhiệm của từng
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Về vấn đề phát triển văn
hóa, con người, xuất
phát từ luận điểm nổi
tiếng của Chủ tịch Hồ
Chí Minh “Văn hóa
phải soi đường cho
quốc dân đi”, đồng chí
Nguyễn Phú Trọng đã
phân tích, chỉ ra quá
trình phát triển, hoàn
thiện nhận thức của
Đảng ta về văn hóa và
con người, trong đó,
văn hóa được coi là một
trong 4 trụ cột chính
sách, là nền tảng tinh
thần, đồng thời cũng là
nguồn lực nội sinh,
động lực phát triển kinh
tế - xã hội. 



ngành, lĩnh vực trong việc trực tiếp
hoặc gián tiếp tham gia giải quyết các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước. Ví dụ, trong bài phát biểu
tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày
14-12-2021, đồng chí Nguyễn Phú
Trọng cũng nhấn mạnh yêu cầu,
nhiệm vụ của ngoại giao trong phát
triển kinh tế đất nước. Đó là “Ưu tiên
tìm kiếm và mở rộng thị trường cho
hàng hóa, dịch vụ và lao động Việt
Nam, thu hút nguồn vốn, công nghệ và
kinh nghiệm quản lý, nhất là FDI
hướng vào các lĩnh vực ưu tiên của đất
nước”8. Song cho dù là các luận điểm
lý luận có tính khái quát hay các nội
dung nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh
vực, ngành nghề, thì tất cả đều bị chi
phối bởi nguyên tắc: “Mọi chủ trương,
chính sách phải thực sự xuất phát từ
nguyện vọng, quyền và lợi ích chính
đáng, hợp pháp của nhân dân, lấy
hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm
mục tiêu phấn đấu”9.

Về vấn đề phát triển văn hóa, con
người, xuất phát từ luận điểm nổi tiếng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa
phải soi đường cho quốc dân đi”, đồng
chí Nguyễn Phú Trọng đã phân tích,
chỉ ra quá trình phát triển, hoàn thiện

nhận thức của Đảng ta về văn hóa và
con người, trong đó, văn hóa được coi
là một trong 4 trụ cột chính sách, là
nền tảng tinh thần, đồng thời cũng là
nguồn lực nội sinh, động lực phát triển
kinh tế - xã hội. Từ đó, đồng chí đi đến
nhận định: “Đảng ta khẳng định: trọng
tâm xây dựng và phát triển văn hóa là
xây dựng con người có nhân cách và xây
dựng môi trường văn hóa lành mạnh”10.
Đây là một vấn đề có tính quy luật, có
ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi
xét cho cùng, mọi sự phát triển đều do
con người và vì con người. Mục đích
xây dựng chủ nghĩa xã hội là mang lại
cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ
và công bằng cho mọi thành viên xã
hội không phân biệt đẳng cấp, địa vị xã
hội. Việc nhận thức rõ và đầy đủ về vai
trò, tính chất và mục đích của phát
triển văn hóa là điều kiện để Đảng đưa
ra những chủ trương, nhiệm vụ hợp lý,
có hiệu quả về phát triển văn hóa. xây
dựng con người đối với các khu vực,
các tầng lớp, các lứa tuổi dân cư.

Đề cập lĩnh vực quốc phòng, an ninh,
đối ngoại trong điều kiện mới của đất
nước và bối cảnh chung của thế giới,
đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn

LÝ LUẬN & THỰC TIỄNSỰ KIỆN

15SỐ 102 (236) - 2022



mạnh quan điểm chỉ đạo của Đảng ta
đã được thể hiện nhất quán trong các
văn kiện của Đại hội XIII của Đảng là:
“Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập,
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ
quốc đi đôi với giữ vững môi trường
hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để
phát triển đất nước. Chủ động, tích cực
hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng
trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự
lực, tự cường. Xử lý đúng đắn, hiệu quả
mối quan hệ với các nước lớn và các
nước làng giềng... Khai thác, sử dụng
hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới”11. Từ quan điểm chỉ đạo
chung này, các nội dung về đường lối,
định hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an
ninh, đối ngoại cụ thể đã được đồng
chí Tổng Bí thư phân tích rất sâu sắc.
Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu
Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đồng chí
Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ
Quân đội cần nhận thức đầy đủ, sâu
sắc về tính chất, vai trò của Quân đội
ta là “Quân đội nhân dân, Quân đội
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân, được đặt dưới sự lãnh đạo” tuyệt
đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng, để

thực hiện được 6 nhiệm vụ về: quán
triệt nhận thức tính chất, trách nhiệm
của Quân đội; xây dựng quân đội trong
sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu
biểu; tăng cường mối quan hệ máu thịt
của Quân đội với nhân dân; sẵn sàng
bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phối hợp
các bộ, ngành, địa phương để tăng
cường tiềm lực quốc phòng và thế trận
toàn dân; và thực hiện đồng bộ các giải
pháp để xây dựng “Quân đội chính
quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Do
vậy,“Quân đội phải tuyệt đối trung
thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó
máu thịt với nhân dân”. Về vấn đề an
ninh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng
nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết
liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để
xây dựng “lực lượng công an thật sự
trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu
sát cơ sở”; chủ động phối hợp với các
cơ quan chức năng, các bộ, ngành, địa
phương và Quân đội nhân dân để “giữ
vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự, an toàn xã hội trong mọi tình
huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là;
không để bị động, bất ngờ”12.

Về lĩnh vực đối ngoại, từ việc tổng
kết thực tiễn công tác đối ngoại, ngoại
giao của Đảng, Nhà nước ta, đồng chí
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Nguyễn Phú Trọng đã khái quát về
“trường phái ngoại giao “Cây tre Việt
Nam” - mang đậm bản sắc dân tộc, “dĩ
bất biến ứng vạn biến”, “giữ trái tim
nóng, cái đầu lạnh”, “kiên quyết, kiên
trì để xử lý các thách thức đối ngoại
một cách mềm mại mà hiệu quả,
tranh thủ các điểm
đồng về lợi ích để thúc
đẩy hợp tác và phát
triển, bảo vệ tối đa lợi
ích của dân tộc. Việc
xây dựng, phát triển và
phát huy vai trò của
Trường phái ngoại giao
“Cây tre Việt Nam” là
điều kiện, cơ sở để hoạt
động đối ngoại, ngoại
giao Việt Nam hoàn
thành được nhiệm vụ
cơ bản đặt ra là: “Tiếp tục phát huy vai
trò tiên phong trong việc tạo lập và
giữ vững môi trường hòa bình, ổn
định, huy động các nguồn lực bên
ngoài để phát triển đất nước, nâng cao
vị thế và uy tín của đất nước”13.

Nội dung các vấn đề về  xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị giữ vị trí đặc
biệt quan trọng trong cuốn sách của
đồng chí Nguyễn Phú Trọng với gần

một nửa số bài viết. Vị trí quan trọng
của nội dung này trong cuốn sách
phản ánh vai trò, vị trí có ý nghĩa quyết
định của vấn đề xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị đối với sự nghiệp cách
mạng nói chung và công cuộc đổi mới
nói riêng, cả về phương diện lý luận và

trên thực tế. Nội dung
các vấn đề về xây dựng
Đảng và hệ thống chính
trị bao quát một cách
toàn diện, từ cơ sở lý luận
chung đến những vấn đề
cụ thể hóa về phương
hướng, nhiệm vụ, giải
pháp về công tác tư
tưởng, tổ chức, cán bộ,
kiểm tra, xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, xây dựng Mặt

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -
xã hội, các tổ chức nhân dân. Xuất phát
từ quan điểm chỉ đạo “Sự lãnh đạo của
Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định
mọi thắng lợi của cách mạng nước ta”,
đồng chí nhấn mạnh: “công tác xây
dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then
chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan
trọng đối với sự nghiệp cách mạng
nước ta”. Vì thế “phải tiến hành xây
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Về lĩnh vực đối ngoại,
“Tiếp tục phát huy vai
trò tiên phong trong
việc tạo lập và giữ vững
môi trường hòa bình,
ổn định, huy động các
nguồn lực bên ngoài để
phát triển đất nước,
nâng cao vị thế và uy tín
của đất nước”.



dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần
tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm
tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn
nữa trên các mặt”. Mục đích hướng tới
của công tác xây dựng, chỉnh đốn
Đảng là xây dựng “Một đảng cách
mạng chân chính có
đường lối đúng, có tổ
chức chặt chẽ, có đội
ngũ cán bộ, đảng viên
trong sạch, gương mẫu,
tận tụy, gắn bó máu thịt
với nhân dân, được
nhân dân ủng hộ”, một
đảng “có sức mạnh vô
địch, không thế lực nào
ngăn cản nổi trên con
đường dẫn dắt dân tộc
đi lên”14. 

Để đạt được mục
đích ấy, “phải hết sức coi
trọng xây dựng Đảng về
tư tưởng. Kiên định vững vàng trên
nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không
ngừng bổ sung phát triển sáng tạo,
phù hợp với thực tiễn Việt Nam”.
Trong đó, “Lý luận phải vươn lên dẫn
đường và đồng hành với thực tiễn”,
“phải có tầm nhìn vượt trước”, phải tạo

được những bước đột phá về lý luận
phát triển, khai thông những điểm
nghẽn về tư duy, nhận thức, quan
điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể
chế, xây dựng đường lối, chủ
trương...”15. Cần phải tiếp tục đổi mới

hoàn thiện tổ chức, đổi
mới phương thức lãnh
đạo của Đảng; tăng
cường xây dựng, giáo
dục, rèn luyện, nâng cao
đạo đức cách mạng của
cán bộ, đảng viên, nhất
là “đội ngũ cán bộ cấp
chiến lược, là tinh hoa
của Đảng, đòi hỏi phải
thật sự vững vàng, có đủ
bản lĩnh, phẩm chất, trí
tuệ và uy tín cao để giải
quyết những công việc ở
tầm chiến lược”16. Đối
với công tác kiểm tra,

giám sát của Đảng, đồng chí Tổng Bí
thư nhấn mạnh, đó là “một bộ phận
quan trọng của công tác xây dựng
Đảng”, “là một chức năng lãnh đạo của
Đảng”, “mọi tổ chức đảng và đảng viên
đều bình đẳng trước kỷ luật đảng và
đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi
hành kỷ luật của Đảng”; kiểm tra,
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Công tác xây dựng Đảng
luôn luôn là nhiệm vụ
then chốt của Đảng, có ý
nghĩa cực kỳ quan trọng
đối với sự nghiệp cách
mạng nước ta”. Vì thế
“phải tiến hành xây
dựng, chỉnh đốn Đảng
với tinh thần tích cực và
kiên quyết, mạnh mẽ,
nhằm tạo ra một bước
chuyển biến rõ rệt hơn
nữa trên các mặt”.
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giám sát là “thanh bảo kiếm để chữa
lành các vết thương”17.

Đối với Quốc hội, đồng chí Nguyễn
Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò
đặc biệt quan trọng với tính chất là “cơ
quan đại biểu cao nhất của nhân dân,
cơ quan quyền lực cao nhất của Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
của đất nước trong giai đoạn mới,
Quốc hội cần “tiếp tục đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động”, thực
hiện tốt các chức năng: xây dựng pháp
luật, tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các
hoạt động của đất nước, phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối
ngoại; đại biểu cho quyền và lợi ích
chính đáng của nhân dân; quyết định
các vấn đề quan trọng của đất nước
nước“theo hướng ngày càng chính xác,
thực chất hơn”; “đổi mới, nâng cao hiệu
lực, hiệu quả hoạt động giám sát”;“Đẩy
mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động,
tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế”18. 

Về công tác tổ chức và hoạt động của
Chính phủ, đồng chí Nguyễn Phú
Trọng chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của
Chính phủ là: “cơ quan hành chính nhà
nước cao nhất, thực hiện quyền hành

pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; là cơ quan trực tiếp tổ
chức, quản lý, triển khai thực hiện có
hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của
Đảng Cộng sản Việt Nam, biến đường
lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của
Nhà nước thành hiện thực sinh động,
mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho
nhân dân, làm vẻ vang cho dân tộc,
cho giống nòi”19. Để hoàn thành trách
nhiệm đó, Chính phủ cần phải “tiếp
tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và
phương thức hoạt động”, đặc biệt quan
tâm đến công tác “xây dựng tổ chức, bộ
máy và công tác cán bộ”; “đổi mới, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả phân cấp, phân
quyền, phân công, phối hợp”; “xiết chặt
kỷ luật, kỷ cương hành chính”; kiên
quyết, kiên trì “đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “ đóng
góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá, đưa đất nước từng bước quá
độ lên chủ nghĩa xã hội”.

Trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, Nhân dân làm chủ, Mặt
trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -
xã hội và các đoàn thể nhân dân giữ
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc
thực hiện và phát huy quyền làm chủ



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN SỰ KIỆN

20 SỐ 102 (236) - 2022

của Nhân dân. Đây cũng là vấn đề
được đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề
cập trong nhiều vài viết, bài nói, trong
đó tập trung nhất và mới nhất là bài
phát biểu tại Hội nghị
toàn quốc triển khai
Chương trình hành
động của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thực
hiện Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng. Đồng
chí nhắc lại và nhấn
mạnh các quan điểm
của Chủ tịch Hồ Chí
Minh: “Trọng dân, gần
dân, hiểu dân, học dân
và có trách nhiệm với
dân”, “nghe dân nói, nói
dân hiểu, làm dân tin”.
Cũng từ quan điểm này,
đồng chí Tổng Bí thư đã
từng khái quát nên một
luận điểm rất quan
trọng trong bài phát
biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban
Chấp hàng Trung ương khóa XII,
được cán bộ, đảng viên và nhân dân
ủng hộ, hoan nghênh: “ta làm hợp
lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn,
Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì

trái lòng dân, để mất niềm tin là mất
tất cả”. Nhằm củng cố, tăng cường
niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa;

khơi dậy khát vọng phát
triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc, phát
huy ý chí, quyết tâm và
sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc kết hợp với
sức mạnh thời đại, đồng
chí Nguyễn Phú Trọng
yêu cầu Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ
chức thành viên cần
“năng động, sáng tạo,
đổi mới mạnh mẽ hơn
nữa; thiết thực, hiệu quả
cao hơn nữa, góp phần
tập hợp ngày càng đông
đảo các tầng lớp nhân
dân trong khối đại đoàn
kết dân tộc; tăng cường
mối quan hệ gắn bó máu

thịt giữa nhân dân với Đảng và chính
quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô
địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày
càng cường thịnh, nhân dân ta ngày
càng hạnh phúc; đất nước ta ngày
càng phát triển, phồn vinh”20. 

cuốn sách Một số vấn đề
lý luận và thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam của
Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng là một công
trình có tầm khái quát
lý luận cao, tổng kết
thực tiễn sâu sắc về
những phát triển sáng
tạo riêng có của Đảng ta
về mô hình chủ nghĩa xã
hội Việt Nam, trên cơ sở
vận dụng và phát triển
sáng tạo chủ nghĩa Mác
- Lê nin và tư tưởng Hồ
Chí Minh. 



*
Tóm lại, cuốn sách Một số vấn đề lý

luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng là một công trình có tầm
khái quát lý luận cao, tổng kết thực
tiễn sâu sắc về những phát triển sáng
tạo riêng có của Đảng ta về mô hình
chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ
nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ
Chí Minh. Trên nền tảng tư duy lý
luận sâu sắc, cuốn sách đã trình bày,
phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và
thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội
Việt Nam và nội dung, giải pháp để
từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam một cách khúc triết, rành

mạch, rõ ràng, dung dị và dễ hiểu.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng sẽ là cơ sở quan trọng cho
việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường
lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý
để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng
cao nhận thức của cán bộ, đảng viên
và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội,
tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi
dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng
lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh, để đến
giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành
nước phát triển, thu nhập cao, theo
định hướng xã hội chủ nghĩa như
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã
vạch ra n
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Xem: Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị
quốc gia - Sự thật – Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.21-22, 24, 91, 27, 68-69, 91-93, 196, 240, 165,
49, 458, 192, 226, 227, 339, 152, 79-80, 98, 118.
7 Xem các bài: “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cùng tổ chức công đoàn lớn mạnh”,
tr.284-294; “Xây dựng giai cấp nông nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, thực sự là
chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”, tr. 295-305;  “Chăm
lo cho thanh niên là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”, tr. 306-314...



Sự lãnh đạo của Đảng và vai trò
hệ thống chính trị có vai trò
quyết định bảo đảm thành công

cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông
thôn mới, phát huy dân chủ, nâng cao
đời sống người dân nông thôn. Vì vậy,
phát triển nông nghiệp, nông dân,
nông thôn phải gắn liền với đổi mới,
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát
huy vai trò của hệ thống chính trị, nâng
cao hiệu quả thực hành dân chủ ở
nông thôn. 

1. Nông thôn Việt Nam thập niên qua
biến đổi mạnh mẽ chưa từng có trong
lịch sử dân tộc, đã và đang đặt ra nhiều

vấn đề rất mới đối với sự lãnh đạo của
Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị
và phát huy quyền làm chủ của nhân
dân. Việt Nam là quốc gia hình thành
và phát triển dựa trên nền kinh tế tiểu
nông khá ổn định qua hàng ngàn năm,
kinh tế hàng hóa ở nông thôn phát
triển chậm chạp, yếu ớt. Chưa bao giờ
trong lịch sử dân tộc như thập niên vừa
qua, nông nghiệp, nông dân, nông
thôn Việt Nam lại biến đổi với tốc độ
nhanh chóng, cường độ mạnh mẽ, nhịp
độ gấp gáp như thế, trước lực đẩy của
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Biến đổi trước hết là chuyển từ một
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sự lãnh Đạo của Đảng, 
vai trò hệ thống chính trị 

và phát huy dân chủ ở nông thôn 
l PGS, TS Đoàn MinH Huấn

Ủy viên Trung ương Đảng, 
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, 

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. 
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nền kinh tế tiểu nông, sản xuất manh
mún, dựa trên các thửa ruộng chia nhỏ
cho từng hộ gia đình kết hợp với các
mảnh “vườn tạp” sản xuất theo lối tự
cấp, tự túc, sang sản xuất nông nghiệp
hàng hóa; từ nền kinh
tế hàng hóa giản đơn
chỉ trao đổi sản phẩm
dư thừa của nền sản
xuất tiểu nông (qua các
phiên chợ làng) sang
nền kinh tế hàng hóa
phát triển với mục tiêu
sản xuất để bán ra thị
trường; từ mỗi làng/bản
như một ốc đảo biệt lập
sang liên kết, gắn kết,
hội nhập và phát triển.
Có thể nói, công cuộc
đổi mới đã xác lập những bước đi quan
trọng cho phát triển kinh tế nông
nghiệp, xã hội nông thôn, đời sống
nông dân, mà thập niên qua đã tạo
được sự bứt phá với tốc độ nhanh hơn
do tác động của kinh tế thị trường, của
các chương trình xây dựng nông thôn
mới, của áp lực hội nhập quốc tế. 

Đó là chuyển sang nền kinh tế nông
nghiệp, kinh tế nông thôn thích ứng
dần với cơ chế thị trường. Đã hình

thành khá phổ biến tư duy sản xuất để
bán ra thị trường, sản xuất theo quy
mô lớn, thậm chí nhiều nơi còn đổi
mới tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị
nông sản tiếp cận với thị trường thế

giới; vườn tạp dần thu
hẹp, chợ đầu mối phát
triển phục vụ cho chu
chuyển hàng hóa khoảng
cách xa; doanh nghiệp trở
thành nhân tố trung tâm
tạo động lực phát triển
khi gắn kết chặt chẽ hơn
với hợp tác xã, hộ gia
đình. Các tài nguyên và
giá trị bản địa đã được
chú trọng, phát huy, gắn
với Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP).

Nhờ đó tạo nên giá trị kinh tế cao hơn,
mang lại đời sống khá giả hơn, cải
thiện rõ rệt đời sống người dân nông
thôn hầu hết các địa phương. Không
còn là nền kinh tế thuần nông mà
nhiều nơi phát triển kinh tế nông thôn
với cơ cấu nông nghiệp - công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ gắn kết
chặt chẽ với đô thị hóa nông thôn. Kết
cấu hạ tầng nông thôn thay đổi lớn sau
10 năm thực hiện Chương trình xây
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Chưa bao giờ trong lịch
sử dân tộc như thập
niên vừa qua, nông
nghiệp, nông dân, nông
thôn Việt Nam lại biến
đổi với tốc độ nhanh
chóng, cường độ mạnh
mẽ, nhịp độ gấp gáp như
thế, trước lực đẩy của
kinh tế thị trường và hội
nhập quốc tế. 



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

24 SỐ 102 (236) - 2022

dựng nông thôn mới, nhất là đường sá,
điện thắp sáng, viễn thông, truyền
hình, phát thanh, trường học, trạm y
tế, công trình thủy lợi…

Đời sống cư dân nông thôn đã được
nâng lên rõ rệt, từ ăn, mặc, ở, đi lại, nghe
nhìn đến tiếp cận các dịch vụ công cộng
cơ bản như giáo dục, y tế, văn hóa. Cơ
cấu chất lượng bữa ăn gia đình nông
thôn được cải thiện rõ rệt để đáp ứng cả
nhu cầu dinh dưỡng, phát triển thể chất,
bảo đảm sức khỏe. Nhà cửa và các
phương tiện thụ hưởng văn hóa, đi lại
như radio, tivi, xe máy,… khá phổ biến
ở hầu hết các gia đình khá giả, thoát
cảnh khỏi đói nghèo; một tỷ lệ lớn điểm
dân cư trung tâm xã được kết nối inter-
net. Không gian công nông thôn không
chỉ còn đường gạch, đình làng, bến
nước, cây đa truyền thống, mà bổ sung
thêm các đường bê tông có điện thắp
sáng, nhà văn hóa, kết nối internet, các
thiết chế văn hóa mang yếu tố hiện đại.
ành tựu giáo dục, đào tạo nhân lực
có nhiều chuyển biến, giúp người nông
dân có điều kiện nâng cao dân trí, rèn
luyện tay nghề lao động, kịp thời thích
ứng với chuyển dịch cơ cấu ngành nghề.
Bảo hiểm y tế hướng đến bao phủ cư
dân nông thôn mà ở đó người nghèo,

đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ
tài chính từ phía Nhà nước, bảo đảm
quyền tiếp cận các dịch vụ khám, chữa
bệnh. Số hộ giàu, khá giả dựa vào phát
triển kinh tế nông nghiệp ngày càng
tăng lên, xuất hiện nhiều mô hình ứng
dụng công nghệ cao, sản xuất trang trại,
liên kết hợp tác, mang lại hiệu quả kinh
tế, trở thành nhân tố tích cực gắn với sự
hình thành những nhà nông thế hệ mới,
nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy
đổi mới tổ chức sản xuất, dịch chuyển
cơ cấu kinh tế nông thôn. 

Tuy vậy, biến đổi của kinh tế và xã
hội nông thôn chứa đựng cả mặt tích
cực và tiêu cực, chức năng và phản chức
năng. So với mặt bằng chung của cả
nước, trình độ phát triển kinh tế khu
vực nông thôn vẫn thấp hơn, nhất là
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số, vùng hải đảo. Sản
xuất nông nghiệp vẫn bấp bênh; tình
trạng sản xuất nhỏ, manh mún còn phổ
biến ở nhiều nơi, chưa  dễ gì chuyển
sang sản xuất hàng hóa lớn; đời sống
một bộ phận nông dân vẫn khó khăn,
nhất là khi gặp bất lợi của thị trường,
thời tiết. Biến đổi khí hậu, suy thoái
môi trường diễn biến phức tạp; có mặt
do tính cực đoan của tự nhiên, có mặt
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do con người gây nên, mà nông nghiệp,
nông thôn vẫn là nơi hứng chịu hậu
quả nặng nề, nhất là khu vực đồng bằng
sông Cửu Long. Như một tất yếu, công
nghiệp hóa, đô thị hóa đang “hút” một
lực lượng lớn khỏi nông nghiệp, nông
thôn mà hệ  quả để lại cho nông thôn
một cơ cấu dân cư già hóa, nữ hóa,
thiếu lao động tay nghề. Đất sản xuất
nông nghiệp nhiều khu vực đã và đang
được chuyển đổi mục đích sử dụng để
mở nhà máy, khu công nghiệp, khu đô
thị mà bản thân người nông dân lại ít
được hưởng lợi từ quá trình dịch
chuyển đất đai. Văn hóa làng/bản, gia
đình, lối sống nông thôn đang thay đổi
nhanh chóng, nhiều mặt đe dọa đến
bản sắc văn hóa truyền thống. Nhiều
tiêu cực, tệ nạn xã hội, xung đột xã hội
khu vực nông thôn đáng lo ngại nhất là
“tín dụng đen”, tranh chấp đất đai,
khiếu kiện, “hiện tượng cận tôn giáo”,
mê tín dị đoan. 

Cả hai mảng sáng và tối của bức
tranh xã hội nông thôn đặt ra những
yêu cầu cao hơn và thách thức lớn hơn
đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò
hệ thống chính trị và nâng cao hiệu
quả thực hành dân chủ. Mảng sáng đòi
hỏi công tác lãnh đạo, quản lý phải

nâng tầm với nhịp độ khẩn trương
hơn, tư duy “động” hơn bảo đảm cho
địa bàn nông thôn không lỡ nhịp với
xu thế phát triển. Mảng tối đòi hỏi phải
có những tư duy đột phá tháo gỡ nút
thắt, điểm nghẽn để tận dụng cơ hội,
đẩy lùi khó khăn, thách thức, mà ở đó
chứa đựng cả bản lĩnh và trách nhiệm,
tình cảm với người nông dân – vốn là
giai tầng đóng góp nguồn lực (nhân
lực, vật lực, đất đai…) nhiều nhất cho
cách mạng giải phóng dân tộc, cho quá
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, nhưng lại chịu nhiều thua
thiệt trong phát triển. 

2. Sự lãnh đạo của Đảng và vai trò
của hệ thống chính trị trước hết thể hiện
ở tư duy lãnh đạo trước các vấn đề “tam
nông” khi mà phát triển nông nghiệp và
kinh tế nông thôn truyền thống không
còn phù hợp với nền kinh tế thị trường
hiện đại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu
rộng. Trước những yêu cầu rất mới về
“tam nông”, nếu tổ chức Đảng và hệ
thống chính trị các địa phương thiếu
tầm nhìn, tư duy đột phá sẽ khó đáp
ứng được yêu cầu, nhất là những vấn
đề quản lý và phát triển gắn với nền
kinh tế thị trường hiện đại, với hội
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, với



thích ứng với biến đổi khí hậu, với bảo
vệ môi trường sinh thái; phát triển
nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế
nông thôn, thúc đẩy đô thị hóa; quản
trị xã hội dựa trên luật pháp kết hợp
với luật tục, phát triển kinh tế với bảo
vệ bản sắc văn hóa làng/ xã.

Phát triển “tam nông” trước hết đòi
hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tư

duy kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ,
hội nhập quốc tế, đặt phát triển kinh tế
nông nghiệp trong tổng thể phát triển
kinh tế nông thôn, đổi mới mô hình
tăng trưởng, thúc đẩy đô thị hóa. Trên
cơ sở tư duy lãnh đạo đó mới khơi dậy
tiềm năng, thế mạnh của địa phương
trong kinh tế thị trường; xây dựng thể
chế quản trị địa phương phù hợp; huy
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động các nguồn lực và động lực cho
phát triển kinh tế. Đặc biệt là phải tư
duy chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất
nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang
nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị, ứng dụng thành tựu khoa
học - công nghệ; hình thành nên các
mô hình tổ chức sản xuất lấy nông dân
làm chủ thể, doanh nghiệp làm động

lực quan trọng cho kết nối giữa người
sản xuất và thị trường trong các mô
hình hợp tác xã, tổ hợp tác mà ở đó
doanh nghiệp chịu trách nhiệm các
khâu đầu vào, đầu ra, chế biến sản
phẩm gắn với định hình tiêu chuẩn kỹ
thuật ngặt nghèo; người nông dân hoặc
hợp tác xã sản xuất theo hợp đồng ổn
định với doanh nghiệp, khắc phục tình



trạng “được mùa rớt giá”. Phải đặt kinh
tế nông thôn với tính gắn kết chặt chẽ
giữa phát triển nông nghiệp với dịch
vụ, công nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thủ
công nghiệp để làm thay đổi hẳn bộ
mặt nông thôn trong xây dựng nông
thôn mới. Cần định hình phương
châm “hành động địa phương, tầm
nhìn toàn cầu” gắn với quá trình hội
nhập quốc tế, bảo đảm cho sản xuất
từng mặt hàng, từng sản phẩm không
tách khỏi nhu cầu của thị trường thế
giới, nhất là những nhu cầu tinh tế của
các “thị trường khó tính” bảo đảm sản
phẩm an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu
chuẩn kỹ thuật. Các hiệp định tự do
thương mại thế hệ mới (FTA) mở ra cơ
hội cho sản xuất nông nghiệp tìm kiếm
được các thị trường mang lại giá trị gia
tăng cao, nhưng thách thức cũng gay
gắt hơn khi ngày nay sản xuất lương
thực theo các cam kết này không chỉ
đáp ứng nhu cầu thực phẩm thuần túy,
mà còn phải góp phần vào xây dựng
thế giới văn minh, tốt đẹp khi tham dự
tích cực vào bảo đảm an toàn sức khỏe,
làm đẹp cho con người, bảo vệ môi
trường sinh thái. 

Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý
phù hợp cơ chế thị trường phải gắn với

định hình tình cảm, trách nhiệm với
nông dân, với lĩnh vực nông nghiệp. Có
một thực tế là, đầu tư vào nông nghiệp
đem lại “dân giàu”, nhưng nguồn thu
cho địa phương không như đầu tư phát
triển công nghiệp, dịch vụ; đầu tư vào
nông nghiệp phải đòi hỏi tính căn cơ,
không chỉ tính đến bài toán nâng cao
thu nhập mà cả những vấn đề dịch
chuyển cơ cấu lao động, bảo vệ môi
trường sống, bảo vệ và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc… Phát triển công
nghiệp, dịch vụ cần đến một chính
sách thu hút đầu tư hấp dẫn với quy
hoạch mặt bằng đất đai gắn với chính
sách thuế ưu đãi, cải cách thủ tục hành
chính thuận tiện, còn phát triển nông
nghiệp dày công hơn rất nhiều, khó
khăn bội phần. Ở đây cần đến nhiều lời
giải cùng lúc của bài toán “tam nông”:
bảo đảm cho sản xuất, thị trường ổn
định; dịch chuyển cơ cấu lao động;
nâng cao thu nhập gắn với thụ hưởng
văn hóa của nông dân; bảo vệ và góp
phần tái tạo môi trường sinh thái; bảo
vệ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với nền
sản xuất nông nghiệp, với cây con, với
nghề nông, với các thiết chế văn hóa
của văn minh nông nghiệp… đó là cả
một sự nghiệp giáo dục lại người nông
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dân đầy khó khăn, gian khổ. Phát triển
“Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn
hiện đại, Nông dân văn minh” cần đến
rất nhiều nguồn lực đầu tư công với
diện tích trải rộng khắp mọi vùng miền
đất nước, nơi càng khó khăn, càng đặt
ra những yêu cầu cao về bảo đảm an
ninh, quốc phòng, bình đẳng giữa các
dân tộc, càng cần suất đầu tư lớn mà
không thể tính thuần túy hiệu quả
kinh tế. Nếu người lãnh đạo thiếu tình
thương yêu, thiếu thấu hiểu và thấu
cảm giai cấp nông dân đã từng đóng
góp nhiều nhất cho kháng chiến, đã hy
sinh rất nhiều cho công nghiệp hóa thì
khó có thể hình thành được tư duy đổi
mới, phát triển “tam nông”. Bởi nguồn
lực cho công nghiệp hóa, đô thị hóa
hầu như “hút” từ nông thôn (nhân lực,
vật lực, tài lực, đất đai,…), rồi cả gây ô
nhiễm môi trường thì “đẩy” cho nông
thôn gánh chịu (nơi xả nước thải, bãi
thải rác công nghiệp, rác thải sinh hoạt
cho đô thị, nghĩa trang…). Phải loại
trừ những quan niệm phát triển thiếu
lương tâm khi đánh đổi lợi ích của
nông dân, nông thôn cho công nghiệp
hóa, đô thị hóa mà đằng sau đó luôn
có bóng dáng các “nhóm lợi ích”. Vì
thế, phát triển “tam nông” cần đến cả

tư duy và đạo lý phát triển, cần cả trí tuệ
và lương tâm, trách nhiệm từ phía
người lãnh đạo -  những người luôn
phải tận tâm, tận lực phục vụ nhân
dân, có lòng yêu thương nông dân. 

Cũng chính trên nền tảng văn hóa
đó mới giúp người lãnh đạo thống
nhất giữa khai thác các tiềm năng thế
mạnh nông thôn với bồi dưỡng sức
dân, chăm lo an sinh xã hội nông thôn;
lấy tư duy doanh nghiệp làm động lực
cho đổi mới kinh tế nông thôn với
chăm lo xây dựng các thiết chế kinh tế
mang tính xã hội sâu sắc  có vai trò bảo
vệ nông dân, bảo đảm phát triển hài
hòa kinh tế nông thôn trước thách
thức của thị trường, nhất là hội nông
dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh
nghiệp xã hội; phát triển kinh tế với bảo
vệ và phát huy bản sắc văn hóa
làng/bản, bảo vệ môi trường sinh thái.
Công nghiệp hóa dễ dẫn tới tư duy
khai thác, huy động mọi nguồn lực
nông thôn, nông dân cho phục vụ xây
dựng nhà máy, khu công nghiệp, đô thị
mà quên mất mặt bồi dưỡng, chăm lo
phát triển, tái tạo nguồn lực từ nông
dân, nông thôn. Vì vậy, gắn với mỗi
chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa
nông nghiệp, phát triển kinh tế nông
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thôn phải luôn chú trọng đào tạo nghề,
chuyển đổi sinh kế, làm cho nông dân
thật sự là chủ thể phát triển nông thôn,
được hưởng lợi từ chính quá trình dịch
chuyển đất đai, không bị gạt ra ngoài lề
tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.
Phát triển nông nghiệp, nông thôn
phải coi trọng xây dựng, củng cố hợp
tác xã kiểu mới, tổ hợp tác để liên kết
nông dân tạo nên sức mạnh trong đàm
phán, ký kết hợp đồng và chủ động
tham dự cùng doanh nghiệp vận hành
các mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi
giá trị, hạn chế thua thiệt trước cơ chế
thị trường. Bảo vệ và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc là vấn đề lớn của xây
dựng nông thôn mới, mà ở đó phải gắn
kết chặt chẽ giữa giữ gìn các thiết chế
văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp
với loại trừ các hủ tục lạc hậu đang cản
trở tiến bộ, văn minh. Từ lãnh đạo đến
người dân phải ý thức một cách sâu sắc
trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh
thái, vì một nền nông nghiệp xanh, bền
vững, vì chất lượng sống của người dân
nông thôn, tạo nên các vành đai xanh
cho các đô thị đang đứng trước nhiều
áp lực “bê tông hóa” và hiệu ứng nhà
kính. 

3. Tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý của nhà nước, phát huy trách nhiệm
của các tổ chức chính trị - xã hội là
những nhân tố quyết định nhất bảo
đảm xây dựng nông nghiệp sinh thái,
nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Bên cạnh tính phổ biến, cần chú ý tính
đặc thù của từng nơi, từng cấp lãnh đạo,
quản lý do chi phối của tính địa phương,
tính tộc người; cần kết hợp chặt chặt chẽ
giữa luật pháp và luật tục, giữa tri thức
khoa học và tri thức địa phương trong
lãnh đạo, quản trị địa phương; phân cấp
phân quyền thoáng rộng đi đôi với tăng
cường kiểm tra, giám sát, chống cục bộ,
phân tán, tùy tiện kiểu “phép vua thua
lệ làng”; phát huy vai trò nêu gương của
người đứng đầu, coi trọng vai trò của già
làng, trưởng bản, người có uy tín trong
cộng đồng dân cư. 

Đội ngũ cán bộ đóng vai trò then
chốt trong xây dựng Đảng, chất lượng
quyết định lãnh đạo, quản lý và hiệu
quả tổ chức thực hiện các quyết định
đó trong thực tiễn. Với địa bàn nông
thôn vai trò cán bộ càng quan trọng,
mà sức mạnh của nó được cấu thành
bởi trình độ, phẩm chất từng cá nhân,
sức mạnh tập thể với cơ cấu hợp lý cả
về độ tuổi, giới, nghề nghiệp, dân tộc,
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trong đó có cấu lứa tuổi, cơ cấu dân tộc
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đẩy
mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
chất lượng cán bộ nông thôn là vấn đề
cấp bách hiện nay, bao gồm cả đào tạo
qua trường lớp và đào tạo thực hành
trên hiện trường. Lựa chọn, mở các
khóa đặc biệt đào tạo nên một đội ngũ
tinh hoa các dân tộc thiểu số có uy tín,
ảnh hưởng lớn. Cơ cấu cán bộ phải bảo
đảm hài hòa, hợp lý giữa các địa
phương, các tộc người, nhờ đó củng cố
khối đoàn kết nhất trí, phát huy được
vai trò, thế mạnh của từng loại cán bộ.
Đối với cán bộ dân tộc thiểu số, khi xây
dựng các tiêu chí đều phải tính đến đặc
thù như cử đi đào tạo sớm hơn, thời
gian ưu tiên đào tạo có thể dài hơn,
những vị trí cần cơ cấu cán bộ dân tộc
thiểu số nếu chưa có người đủ tiêu
chuẩn thì tạm thời bỏ trống. Tăng
cường cạnh tranh khi lựa chọn bổ
nhiệm cán bộ, nhưng phải tạo không
gian cạnh tranh riêng giữa các cán bộ
dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh luân
chuyển theo trục dọc, tức đưa cán bộ
địa phương lên Trung ương làm việc
một thời gian để nắm chính sách vĩ mô
rồi luân chuyển trở lại địa phương làm
việc. Đối với cán bộ dân tộc thiểu số,

khi thực hiện chủ trương không bố trí
người địa phương làm bí thư cấp ủy tại
địa phương thì phải luân chuyển đến
các địa phương khác trong vùng có đặc
điểm tương đồng về thành phần tộc
người, bản sắc văn hóa, phong tục tập
quán. Coi trọng phát triển đảng viên
khu vực nông thôn, khắc phục tình
trạng giảm sút đảng viên do xuất cư
làm ăn tại các khu công nghiệp, đô thị.
Có chính sách tạo nguồn, đào tạo, sử
dụng đảng viên hết thời gian nghĩa vụ
quân sự, công an trở về nông thôn lao
động để làm nòng cốt cho xây dựng cốt
cán đoàn thể và cán bộ hệ thống chính
trị cấp cơ sở. Đào tạo cán bộ nông thôn
phải rất thiết thực, hiệu quả, coi trọng
thực hành, hạn chế lý thuyết dài dòng,
xa rời thực tế. 

Do vùng nông thôn mỗi nơi có đặc
điểm rất khác nhau về điều kiện địa lý,
địa mạo, địa hình, thủy văn, dân cư,
phong tục tập quán nên phải phân cấp
mạnh mẽ, tạo dư địa rộng cho phát
huy quyền tự chủ của địa phương
trong hoạch định các chính sách địa
phương, thực hiện quản trị địa
phương. Trong điều kiện kinh tế thị
trường càng phải chú ý phân cấp, phân
quyền, lấy tín hiệu thị trường làm căn



cứ cho các quyết định lãnh đạo quản
lý, bảo đảm tính linh hoạt, chủ động,
thích ứng tình hình. Đặc biệt các địa
phương miền núi, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, vùng hải đảo xa xôi, rất
cần đến phân cấp, phân quyền đủ rộng
để địa phương có đủ thẩm quyền giải
quyết những vấn đề đặc thù phát sinh
trên địa bàn. Mặt khác, phải tăng
cường kiểm tra, giám sát, thanh tra,
kiểm tra, kịp thời uốn nắn các hành vi
sai phạm, nhất là các biểu hiện tùy tiện,
cục bộ địa phương. ời gian qua,
Đảng và Nhà nước đã mạnh dạn thực
hiện phân cấp, phân quyền, nhưng
khâu kiểm tra, thanh tra chưa ngang
tầm, để xảy ra nhiều sai phạm, khiến
phải xử lý hình sự, mất mát cán bộ.
Cùng với tăng cường thanh tra, kiểm
tra của Trung ương đối với địa phương
là phải nâng cao hiệu quả tự kiểm tra,
giám sát nội bộ; kiểm tra, giám sát của
cấp tỉnh đối với cấp huyện, cấp huyện
đối với cấp xã, xử lý nghiêm các sai
phạm để cảnh tỉnh, răn đe, chống các
biểu hiện tùy tiện, cục bộ địa phương. 

Kết hợp giữa luật pháp với luật tục,
giữa tri thức khoa học với tri thức bản
địa trong quản lý xã hội nông thôn là
một đặc điểm nổi bật cần được chú

trọng. Tuyệt đối hóa luật tục dễ dẫn tới
tùy tiện, xa rời luật pháp, nhưng không
coi trọng đúng mức luật tục thì luật
pháp khó vào cuộc sống. Cán bộ công
tác ở nông thôn phải nắm vững phong
tục, tập quán, luật tục không chỉ phục
vụ có hiệu quả cho công tác vận động
quần chúng, mà kể cả hoạch định
chính sách địa phương thuận lòng dân,
được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Cùng với đó phải coi trọng tri thức địa
phương, tri thức tộc người trên tất cả
các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi
trường, phương thức tổ chức sản xuất,
quản lý xã hội,… để bảo đảm cho tri
thức khoa học đi vào cuộc sống một
cách thuận lợi. Tri thức địa phương
được chung đúc từ chính môi trường
sống, lao động, sản xuất, được thử
thách qua nhiều thế hệ, được lưu giữ
và trao truyền qua trí nhớ, thực hành,
nên nó phù hợp với thực tiễn đa dạng
của từng tộc người, từng địa bàn. ất
bại của một số chính chính sách vĩ mô
khi tổ chức thực hiện ở vùng nông
thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
có nguyên nhân sâu xa từ thiếu hiểu
biết tri thức địa phương, áp đặt cứng
nhắc chính sách chung vào những địa
bàn đặc thù. Các sản phẩm thuộc
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“Chương trình mỗi xã một sản phẩm”
(OCOP) có giá trị cao khi bán trên thị
trường, sâu xa chính là sự kết tinh các
giá trị tài nguyên bản địa và tri thức
bản địa. Chính tri thức bản địa tạo nên
những sản phẩm độc đáo phục vụ cho
du lịch, tạo nên tính đa dạng của bản
sắc văn hóa vùng miền, tộc người, địa
phương. Khi chúng được hóa thân vào
sản phẩm độc đáo/khác biệt trao đổi
trên thị trường sẽ tạo nên những giá trị
vượt trội so với sản phẩm được sản
xuất theo kiểu đại trà. 

Đối với địa bàn nông thôn cần chú
trọng đến phát huy trách nhiệm của
người đứng đầu, trước hết là trách
nhiệm nêu gương. Bất cứ nơi nào nêu
gương cũng quan trọng, nhưng với
người dân nông thôn nêu gương càng
được đề cao khi họ trọng làm hơn nói,
trọng thực hành hơn lý thuyết. Vì vậy,
điều quan trọng là phải cải cách hành
chính đảng, cải cách hành chính nhà
nước mạnh mẽ ở nông thôn, khắc
phục bệnh văn bản dài dòng khiến cho
cán bộ cấp dưới và người dân khó tiếp
nhận, thậm chí rất mệt mỏi với “báo
cáo”. Văn bản phải thật ngắn gọn, súc
tích, dễ nhớ, dễ làm, đúc kết thành
phương châm rõ việc, rõ người, rõ địa

chỉ, rõ kết quả. Đặc biệt cán bộ lãnh
đạo phải thật sự gương mẫu thì mới
thuyết phục được cấp dưới, khiến quần
chúng tin và làm theo. Cần gấp rút
hoàn thiện lý luận về lãnh đạo địa
phương và quản trị địa phương; xây
dựng những quy định khung cho các
địa phương định hình phương thức
lãnh đạo, quản lý đặc thù cho riêng
mình; xây dựng các bộ ứng xử của cán
bộ với cấp dưới, với người dân, được
công khai trên các phương tiện thông
tin đại chúng, trong đó có lấy ý kiến về
mức độ hài lòng của người dân đối với
lãnh đạo, nhất là cán bộ hệ thống chính
trị cơ sở nông thôn. 

4. Phát huy dân chủ, xây dựng khối
đoàn kết nông thôn, tăng cường quan hệ
mật thiết giữa Đảng với nhân dân bắt
đầu từ giải quyết những vấn đề thiết
thực của đời sống dân sinh, phát triển
nông thôn, xử lý từ sớm, từ gốc, từ xa
các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây xung đột
xã hội nông thôn. 

Phát huy dân chủ, xây dựng khối đại
đoàn kết nông thôn dựa trên mẫu số
chung là cùng chung tay xây dựng nền
nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện
đại, nông dân văn minh. Đó là hướng
đến sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng
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cao đời sống nông dân khá giả, văn
minh; phát triển nông thôn hiện đại,
giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Tuyên
truyền, giáo dục, tổ chức, vận động
nông dân chuyển mạnh từ nền nông
nghiệp truyền thống sang nông nghiệp
sinh thái, tiếp cận với thị trường theo
chuỗi giá trị, sản xuất “xanh”, an toàn,
liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, lấy
hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác làm
nòng cốt. Đoàn kết và dân chủ phải
dựa trên cơ sở không ngừng nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho
người dân nông thôn, xây dựng nông
dân khá giả, định hình những nhà
nông thế hệ mới chuyên nghiệp, thích
ứng với nền kinh tế thị trường hiện đại.
Hướng tới nông dân và nông thôn văn
minh trên cơ sở kế thừa, chọn lọc các
giá trị truyền thống tốt đẹp và gạn lọc,
loại bỏ các hủ tục lạc hậu hàng ngàn
đời đè nặng lên vai người nông dân và
mỗi xóm làng, từ ăn, ở, vệ sinh, đi lại,
tổ chức gia đình, làng xóm gắn với xây
dựng nông thôn mới. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bảo
đảm nguồn lực giải quyết những vấn đề
cấp bách về phát triển của nông nghiệp,
nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh đào
tạo nhân lực cho khu vực nông thôn

bảo đảm phát triển bền vững, khắc
phục tình trạng thiếu hụt nhân lực có
kiến thức và kỹ năng phục vụ cho phát
triển kinh tế và quản lý xã hội nông
thôn.  Phát huy vai trò của các Ngân
hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng
nhân dân để bảo đảm nguồn vốn cho
khu vực nông thôn, đẩy lùi tình trạng
“tín dụng đen”. Phát triển mô hình trung
tâm đấu giá nông sản để bảo đảm giá cả
nông sản ổn định, mang lại lợi ích cao
nhất cho nông dân. Tiếp tục hỗ trợ cho
người nghèo, người thu nhập thấp mua
bảo hiểm y tế, bảo đảm mở rộng phạm
vi bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Coi
trọng củng cố y tế cơ sở, y tế cộng đồng
gắn với xây dựng đội ngũ bác sĩ cộng
đồng đủ về số lượng, nâng cao về chất
lượng, hướng tới quản lý hồ sơ sức
khỏe đến từng cá nhân, hộ gia đình gắn
với chuyển đổi số. ực hiện cấp phát
miễn phí một số tờ báo, rađiô đến tận
nhà văn hóa thôn/bản; đặt lộ trình
miễn phí internet tại các không gian
công cộng nông thôn. Nghiên cứu các
mô hình bảo hiểm nông nghiệp và bảo
đảm lương hưu cho nông dân. 

Xây dựng quan hệ giai cấp tại nông
thôn hướng vào tạo nền tảng vững chắc
cho củng cố hệ thống chính trị và dẫn



dắt người dân làm kinh tế. Vừa chăm
lo giảm nghèo bền vững, vừa đầu tư
xứng đáng vào phát triển các nhân tố
tiêu biểu, ưu trội có năng lực làm ăn
kinh tế, có tinh thần cộng đồng, có tố
chất dẫn dắt xã hội nông thôn, kể cả đào
tạo, bồi dưỡng, cơ cấu làm bí thư cấp
ủy cơ sở. Đó là những nhà nông thế hệ
mới hoặc những hộ kinh doanh kinh
tế nông thôn tiêu biểu. u hút những
sinh viên được đào tạo bài bản, có tâm
huyết với nông nghiệp trở về nông thôn
khởi nghiệp bằng các cơ chế ưu đãi vay
vốn, tạo quỹ đất phát triển nông trại,
ứng dụng khoa học - công nghệ kết hợp
với phát huy giá trị tri thức địa phương,
đồng thời tạo nguồn cho cán bộ hệ
thống chính trị cơ sở. Chuyển đổi các
trường đào tạo kỹ sư nông nghiệp
hướng mạnh vào đào tạo kỹ sư thực
hành mà ở đó phải dành ít nhất 50%
thời gian đào tạo để xây dựng đề án và
thực hành đề án để trở thành những
nhà nông chuyên nghiệp (đề án phải
xác định được quỹ đất, cơ chế có được
quỹ đất, mô hình tổ chức sản xuất, đầu
vào, đầu ra sản phẩm, công nghệ ứng
dụng, thị trường lựa chọn, địa chỉ cung
cấp nguồn vốn, địa chỉ bảo lãnh… và
thực nghiệm đề án đó). 

Kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở
gắn với nâng cao hiệu quả thực hành
dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chính
quyền. Củng cố, tăng cường vai trò của
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị
- xã hội, các tổ chức cộng đồng trong
xây dựng nông thôn mới, xây dựng
khối đoàn kết nông thôn. Nâng cao
năng lực và chủ động tham dự của Hội
nông dân trong những vấn đề thiết
thực của giai cấp nông dân, thực hiện
liên minh giữa  công nhân, nông dân
và trí thức trong điều kiện mới (như
mô hình “bốn nhà” – nhà nông, nhà
khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà
nước). ực hiện tốt quy chế dân chủ
ở cơ sở, nhất là công khai, minh bạch,
trách nhiệm giải trình trước nhân dân
những vấn đề trong phạm vi  quy định,
giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại,
tố cáo, làm tốt công tác dân vận. Phát
huy vai trò của tri thức địa phương, của
luật tục trong quản lý xã hội nông thôn,
kết hợp giữa cơ chế quản lý hành chính
nhà nước với cơ chế tự quản của cộng
đồng gắn với tôn trọng, sử dụng già
làng, trưởng bản, người có uy tín. Tập
trung củng cố tổ chức, nâng cao chất
lượng hoạt động của tổ chức cơ sở
đảng tại các vùng có đông giáo dân,
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vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu
số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ
cách mạng, căn cứ kháng chiến. Chú
trọng năng lực tham dự của Ngân
hàng chính sách xã hội vào công tác
xây dựng đảng, xây dựng hệ thống
chính trị cơ sở gắn với những chương
trình hành động, việc làm thiết thực,
cụ thể như xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi
tình trạng “tín dụng đen”. Củng cố,
nhân rộng các mô hình hội quán, thiết
chế văn hóa ở làng/ bản kết hợp giữa
sinh hoạt chính trị với chia sẻ kinh
nghiệm quản lý cộng đồng, kinh
nghiệm làm ăn, sinh hoạt văn hóa.
Cần đổi mới hình thức và nội dung
sinh hoạt chi bộ; triển khai các chủ
trương của Đảng ở cộng đồng dân cư
bảo đảm dung dị, gần gũi với nhu cầu
thiết thân của người dân; mở rộng việc
nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng
thôn/bản. Các chi hội, chi đoàn, câu
lạc bộ của các đoàn thể nhân dân
(Đoàn anh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội
cựu chiến binh) tại cơ sở phải vận hành
theo cơ chế cộng đồng, bảo đảm tính
cộng đồng sâu sắc, đủ sức hấp dẫn lôi
cuốn đoàn viên, hội viên giải quyết
những vấn đề cuộc sống cấp bách đặt

ra như giảm nghèo, làm giàu chính
đáng, bình đẳng giới, nuôi dạy con cái,
đào tạo nghề, phòng chống tệ nạn xã
hội, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. 

Phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ
sớm, từ xa, từ gốc những nhân tố tiềm
ẩn có nguy cơ gây mất ổn định nông
thôn dựa trên nguyên lý cộng đồng kết
hợp với sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, nhất là ở những nơi có điểm
nóng về tranh chấp đất đai, “tín dụng
đen”, ô nhiễm môi trường, vùng có đông
giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số bị
các thế lực xấu lợi dụng, kích động, chia
rẽ khối đoàn kết nông thôn. Cần đặc
biệt coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng
cao hiệu lực quản lý của hệ thống chính
trị cơ sở những địa bàn có xung đột tôn
giáo, dân tộc, kể cả tăng cường cán bộ
từ cấp trên trong một thời gian nhất
định. Sớm sơ kết, đánh giá hiệu quả việc
sáp nhập xã, đặt trong mối liên thông
với sáp nhập huyện. Kết hợp tốt giữa
phát huy vai trò của lực lượng công an
cấp xã với thực hiện tự quản trong bảo
vệ an ninh trật tự thôn xóm, bảo đảm
môi trường cho phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội trong điều kiện thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh COVID-19 n
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1. Tiếp tục quán triệt nhất quán
nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
do Đảng lãnh đạo, là nhiệm vụ
quan trọng của đổi mới hệ thống
chính trị

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt
Nam là một thiết chế tổ chức có vị trí,
vai trò đặc biệt trong tổ chức và hoạt
động của hệ thống chính trị. Trong
mọi giai đoạn phát triển của đất
nước, nhà nước luôn là một hệ thống
tổ chức trọng tâm, hạt nhân của toàn
bộ hệ thống chính trị nước ta. Tổ
chức và hoạt động của nhà nước luôn
là yếu tố tác động mạnh mẽ đến tổ
chức và hoạt động của cả hệ thống
chính trị nói chung và của từng thiết

chế tổ chức trong hệ thống chính trị
nói riêng. Sự đổi mới tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước tạo các
tiền đề để các tổ chức trong hệ thống
chính trị được đổi mới và hoàn thiện.
Vì vậy, cần nhận thức đúng vai trò to
lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
của nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện
nhà nước pháp quyền trong quá trình
đổi mới tổ chức và hoạt động của Hệ
thống chính trị với ý nghĩa là một
nhiệm vụ trọng tâm.

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước
pháp quyền XHCN của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân là trách nhiệm
của toàn Đảng, toàn hệ thống chính
trị, là sự nghiệp của toàn dân. Đảng
phải lãnh đạo chặt chẽ và khoa học

phương hướng xây dựng 
và hoàn thiện nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa việt naM 
đến năm 2030 và 

định hướng đến năm 2045 

l PGS, TS Lê MinH THônG
Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
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tiến trình xây dựng nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam, tạo cơ chế
để cả hệ thống chính trị vào cuộc, các
tầng lớp nhân dân tích cực và sáng
tạo tham gia vào quá trình này.

Xây dựng hoàn thiện
nhà nước pháp quyền
phải được tiến hành
một cách toàn diện từ
phát triển, hoàn thiện
lý luận về nhà nước
pháp quyền XHCN,
đổi mới hoàn thiện hệ
thống pháp luật, đặc
biệt các đạo luật về thể
chế nhà nước, hoạt
động lập pháp, hành pháp và tư pháp,
đến tổ chức và hoạt động của bộ máy
nhà nước ở trung ương và địa
phương theo hướng tinh gọn, hiệu
lực, hiệu quả.

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước
pháp quyền phải tiến hành đồng bộ với
đổi mới hệ thống chính trị, gắn với đổi
mới kinh tế, văn hóa, xã hội, xử lý hài
hòa các mối quan hệ giữa nhà nước;
kinh tế thị trường và xã hội, phát huy
dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của
nhân dân trên nền tảng thượng tôn
Hiến pháp và pháp luật.

Xây dựng, hoàn thiện nhà nước
pháp quyền là một quá trình lâu dài,
phức tạp và có nhiều thách thức. Do
vậy quá trình này cần được triển khai
với các chương trình, kế hoạch cụ thể

theo các lộ trình phù
hợp với từng giai đoạn
phát triển của đất nước. 
2. Hoàn thiện thể chế,
chức năng, nhiệm vụ,
nâng cao hiệu lực, hiệu
quả của nhà nước pháp
quyền XHCN trong giai
đoạn phát triển mới của
đất nước

Trong giai đoạn đến
2030, trên cơ sở các quy định của Hiến
pháp 2013 tiếp tục hoàn thiện các thể
chế nhà nước đáp ứng yêu cầu, đổi mới
của nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN, xây dựng nền dân chủ XHCN,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Tập trung đổi mới các thể chế về tổ
chức bộ máy nhà nước, thể chế pháp
luật, thể chế hành chính, thể chế tư
pháp, tạo đồng bộ, giữa các thể chế nhà
nước, qua đó nâng cao thực chất hiệu
quả, hiệu lực của cả bộ máy nhà nước.

Việc hoàn thiện các thể chế nhà
nước theo nguyên tắc pháp quyền, vừa

Xây dựng và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền
XHCN của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân
dân là trách nhiệm của
toàn Đảng, toàn hệ
thống chính trị, là sự
nghiệp của toàn dân. 
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phải đồng bộ với các cải cách kinh tế,
vừa phải tạo ra những động lực mới
thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế
thị trường định hướng XHCN và
quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa
nhà nước pháp quyền XHCN và nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở nước ta, xác định rõ vai trò, chức
năng, nhiệm vụ, và trách nhiệm của bộ
máy nhà nước trong nền kinh tế thị
trường, xây dựng và hoàn thiện cơ chế
giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa
nhà nước và thị trường, đảm bảo tính
định hướng XHCN của nền kinh tế và
tôn trọng các quy luật khách quan của
nền kinh tế thị trường.

Quán triệt và thực hiện nhất quán
bản chất của nhà nước ta là nhà nước
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân
dân, giải quyết đúng đắn mối quan
hệ giữa nhà nước và công dân, xây
dựng và hoàn thiện cơ chế đảm bảo
nhân dân thật sự làm chủ nhà nước.
Chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn
của các cơ quan nhà nước trong mối
quan hệ với công dân cơ bản được
xác định thông qua việc thể chế hóa
nguyên tắc: “cơ quan nhà nước chỉ
được làm những gì “luật cho phép”

và công dân được làm tất cả trừ
những điều luật cấm.”

Tiếp tục cụ thể hóa các quy định của
Hiến pháp 2013 về quyền con người,
quyền công dân, sớm đồng bộ các luật
về quyền con người, quyền công dân,
tạo lập các cơ chế khả thi để công dân
bình đẳng về quyền và bình đẳng về cơ
hội, điều kiện để thực hiện các quyền
theo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở nguyên tắc “quyền lực
nhà nước là thống nhất” xác định rõ
các cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các
cơ quan thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp.

Để đảm bảo sự phân công hợp lý
trong thực hiện quyền lực nhà nước
thống nhất, tập trung nghiên cứu và
quy định rõ hơn phạm vi, quyền hạn
và trách nhiệm của quyền lập pháp,
quyền hành pháp và quyền tư pháp, để
tổ chức hợp lý các cơ quan thực hiện
các quyền này, theo đúng yêu cầu của
nhà nước pháp quyền XHCN.

Việc phân công phối hợp giữa các
cơ quan nhà nước thực hiện quyền
lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư
pháp cần khắc phục các chồng lấn về
thẩm quyền, bảo đảm mỗi một quyền
chỉ do một cơ quan chủ trì thực hiện



và sự tham gia thực hiện của các cơ
quan nhà nước khác, tạo sự thông
suốt nhịp nhàng trong thực hiện và
phối hợp thực hiện quyền lực nhà
nước thống nhất dưới sự lãnh đạo
của Đảng. Trong cơ chế phối hợp
giữa các cơ quan thực hiện quyền lập
pháp, quyền hành pháp, quyền tư
pháp, cần nghiên cứu quy định rõ
phạm vi, nội dung, phương thức phối
hợp, quy trình thủ tục phối hợp đảm
bảo tính chặt chẽ, trách nhiệm và
hiệu quả đối với việc thực hiện quyền
lực nhà nước thống nhất nói chung
và thực hiện mỗi quyền nói riêng. 

Cơ chế phân công, phối hợp giữa
các cơ quan nhà nước trong việc thực
hiện quyền lập pháp, quyền hành
pháp, quyền tư pháp phải luôn gắn
liền với sự kiểm soát lẫn nhau giữa các
cơ quan trong quá trình thực hiện
quyền lực do nhân dân ủy quyền.
Giám sát quyền lực là điều kiện quan
trọng đảm bảo cho sự phân công, phối
hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà
nước. Xây dựng và thực hiện cơ chế
kiểm soát quyền lực trong tổ chức và
hoạt động của bộ máy nhà nước là
một nhiệm vụ quan trọng cấp thiết
cần được quan tâm chỉ đạo và tổ chức

triển khai trong giai đoạn 2021 – 2026
và cần được hoàn thiện vào năm 2030.
Song song với việc tiếp tục hoàn thiện
và nâng cao hiệu quả kiểm soát của
Quốc hội đối với việc thực hiện quyền
lực của Chính phủ, Tòa án nhân dân
tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối
cao và các cơ quan nhà nước khác do
Quốc hội thành lập, cần quan tâm
khẩn trương xây dựng cơ chế kiểm
soát của Chính phủ đối với việc thực
hiện quyền lực của Quốc hội, Tòa án
nhân dân tối cao, cơ chế kiểm soát của
Tòa án nhân dân tối cao đối với việc
thực hiện quyền lực của Quốc hội và
Chính phủ.

Trong cơ chế phân công, phối hợp
và kiểm soát giữa các cơ quan nhà
nước trong việc thực hiện quyền lập
pháp, quyền hành pháp, và quyền tư
pháp cần làm rõ vai trò, quyền hạn và
trách nhiệm của Chủ tịch nước –
Nguyên thủ quốc gia trong việc đảm
bảo sự cân bằng, phân công, phối hợp
giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp
và tư pháp, đặc biệt vai trò và phương
thức kiểm soát của Chủ tịch nước đối
với việc thực hiện quyền lực do nhân
dân ủy quyền cho bộ máy nhà nước.

Việc hoàn thiện các chức năng
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nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm
của bộ máy nhà nước pháp quyền
XHCN không chỉ tiến hành ở các cơ
quan nhà nước ở trung ương mà còn
phải được đẩy mạnh đối với chính
quyền địa phương các cấp. Trên cơ sở
quy định của Hiến pháp 2013 về chính
quyền địa phương, cần
tiếp tục phân định rõ
thẩm quyền và trách
nhiệm giữa các cơ qua
nhà nước ở trung ương
và địa phương và của
mỗi cấp chính quyền
địa phương.

Sau 2030 và tầm nhìn
đến 2045 tổng kết đánh
giá việc thực hiện các
quy định của Hiến
pháp 2013 về tổ chức và
hoạt động của nhà
nước, có thể nghiên cứu sửa đổi bổ
sung Hiến pháp, nhằm tạo lập cơ sở
hiến định mới cho tổ chức và hoạt
động của nhà nước pháp quyền
XHCN hiện đại, tiên tiến, đáp ứng
yêu cầu phát triển đất nước.
3. Hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động của bộ
máy nhà nước pháp quyền XHCN

Hoàn thiện mô hình tổng thể tổ
chức bộ máy nhà nước theo các quy
định của Hiến pháp 2013, làm rõ vị
trí, vai trò, thẩm quyền của cơ quan
thực hiện quyền lập pháp, quyền
hành pháp và quyền tư pháp và cơ
chế quan hệ giữa các cơ quan này

trong phân công, phối
hợp và kiểm soát quyền
lực nhà nước. Trong mô
hình tổng thể tổ chức bộ
máy nhà nước ở trung
ương, nghiên cứu cụ thể
hóa quy định của Hiến
pháp về Chủ tịch nước,
phù hợp với vị trí là
người đứng đầu nhà
nước, thay mặt nước
CHXHCN Việt Nam về
đối nội và đối ngoại,
thống lĩnh các lực lượng

vũ trang, đặc biệt vai trò của Chủ tịch
nước trong mối quan hệ với cơ quan
thực hiện quyền lập pháp, tư pháp.

Trong mô hình tổng thể bộ máy nhà
nước cần tiếp tục cụ thể hóa mối quan
hệ giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm
sát nhân dân trong lĩnh vực thực hiện
quyền tư pháp, đảm bảo Tòa án nhân
dân thực hiện quyền tư pháp theo

Việc hoàn thiện các
chức năng nhiệm vụ,
quyền hạn và trách
nhiệm của bộ máy nhà
nước pháp quyền
XHCN không chỉ tiến
hành ở các cơ quan nhà
nước ở trung ương mà
còn phải được đẩy mạnh
đối với chính quyền địa
phương các cấp. 



đúng quy định của Hiến pháp. Nâng
cao địa vị pháp lý và tổ chức hợp lý các
thiết chế hiện định để phát huy vai trò,
hiệu quả của các tổ chức này trong mô
hình tổng thể bộ máy nhà nước,
nghiên cứu khả năng xây dựng bổ
sung thêm các thiết chế hiến định độc
lập sau khi Hiến pháp 2013 được sửa
đổi, bổ sung.

Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động
của Quốc hội bảo đảm Quốc hội thật
sự là cơ quan đại biểu cao nhất của

nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất thực hiện tốt chức năng lập
pháp, quyết định các vấn đề quan trọng
của đất nước và giám sát tối cao, nhất
là đối với việc kiểm soát quyền lực,
quản lý và sử dụng các nguồn lực của
đất nước.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất
lượng và hiệu quả của bộ máy Quốc
hội theo hướng hiện đại và chuyên
nghiệp, đổi mới luật bầu cử đại biểu
Quốc hội để cử tri lựa chọn được các
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Kiện toàn các chức danh chủ chốt của Quốc hội, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao các nghị quyết về công tác cán bộ _
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đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí,
lợi ích của nhân dân, có đủ phẩm chất
đạo đức, uy tín, năng lực chuyên môn
ngang tầm với nhiệm vụ. Tăng hợp lý
số lượng đại biểu chuyên trách, giảm
số đại biểu công tác tại các cơ quan
hành pháp, tư pháp.

Sắp xếp lại các cơ quan chuyên
môn của Quốc hội, tăng thêm hợp lý
số lượng các Ủy ban của Quốc hội,
điều chỉnh các lĩnh vực phụ trách của
Hội đồng dân tộc, các ủy ban, khắc
phục các chồng chéo trong nhiệm vụ,
chức năng của một số Ủy ban.

Đổi mới quy trình lập pháp phù
hợp với phạm vi quyền lập pháp của
Quốc hội. Tăng cường vai trò và trách
nhiệm của các cơ quan hữu quan
trong xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật.

Hoàn thiện các hình thức và
phương thức giám sát tối cao, đổi mới
hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn,
tăng cường lấy phiếu tín nhiệm và
hoàn thiện cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm
đổi với những người giữ chức vụ do
Quốc hội bầu hoăc phê chuẩn. Đổi
mới mạnh mẽ nâng cao chất lượng
hoạt động của Quốc hội, đặc biệt đổi
mới quy trình thủ tục tiến hành kỳ

họp của Quốc hội, tạo điều kiện để
từng bước Quốc hội chuyển sang
hoạt động thường xuyên.

Nghiên cứu xây dựng và sớm thông
qua luật về Chủ tịch nước nhằm cụ thể
hoá các quy định của Hiến pháp về vai
trò, chức năng, quyền hạn của Chủ tịch
nước, nâng cao vị thể Chủ tịch nước
trong vai trò là người đứng đầu nhà
nước, thay măt nước CHXHCN Việt
Nam về đối nội, đối ngoại, chủ tịch hội
đồng quốc phòng an ninh, thống lĩnh
các lực lượng vũ trang.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính
phủ, xác định rõ hơn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ là
cơ quan hành chính nhà nước cao
nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ
quan chấp hành của Quốc hội. Kiện
toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ theo
hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên
cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành ,
đa lĩnh vực. Xây dựng nền hành chính
nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ,
pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại,
trong sạch, vững mạnh, công khai,
minh bạch. Đẩy mạnh cải cách hành
chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa
cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của
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mình. Áp dụng các thành tựu khoa
học công nghệ vào hoạt động của
Chính phủ, của các cơ quan hành
chính; đẩy nhanh tiến độ, xây dựng
Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Làm rõ chức năng, thẩm quyền tổ
chức và hoạt động của Tòa án nhân
dân trong vai trò là cơ quan thực hiện
quyền tư pháp theo quy định của Hiến
pháp. Tiếp tục thực hiện chủ trương tổ
chức Tòa án nhân dân không theo đơn
vị hành chính lãnh thổ, theo thẩm
quyền xét xử, bảo đảm nguyên tắc độc
lập, nguyên tắc tranh tụng trong hoạt
động xét xử, bảo đảm quyền bào chữa
của bị can, bị cáo và đương sự. Tinh
gọn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân
tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, phân
định rành mạch các quan hệ quản lý
hành chính và quan hệ tố tụng, trong
tổ chức và hoạt động của Tòa án cấp
cao, cấp tỉnh, cấp huyện, đổi mới và
nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống
Tòa án nhân dân.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của Viện kiểm sát nhân
dân trong thực hành quyền công tố
và kiểm sát hoạt động tư pháp. Làm
rõ vị trí, vai trò, tính chất của Viện
kiểm sát nhân dân trong hoạt động tư

pháp và mối quan hệ với Tòa án nhân
dân, đảm bảo tòa án thực hiện quyền
tư pháp. Nghiên cứu chuyển Viện
kiểm sát nhân dân thành viện công
tố, tăng thẩm quyền điều tra, tố tụng
của Viện kiểm sát nhân dân đối với
các vụ án hình sự, đặc biệt các vụ án
tham nhũng.

Kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra,
xác định rõ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của cơ quan điều
tra. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của tổ chức luật sư,
của các cơ quan bổ trợ tư pháp.

Đổi mới chính quyền địa phương
theo các quy định của Hiến pháp 2013.
Đa dạng hóa mô hình tổ chức chính
quyền địa phương phù hợp với đặc
điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo. 

Tổng kết thí điểm mô hình chính
quyền địa đô thị, trên cơ sở đó triển
khai xây dựng luật tổ chức chính quyền
đô thị. Nghiên cứu, quy định rõ mô
hình cơ quan hành chính nhà nước tại
các đơn vị hành chính lãnh thổ không
tổ chức cấp chính quyền địa phương.
Tiếp tục triển khai chủ trương sáp nhập
các đơn vị hành chính không đáp ứng
các tiêu chuẩn theo quy định đối với
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cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Hoàn thiện
các quy định, pháp luật để mỗi cấp
chính quyền địa phương thực sự là một
pháp nhân công quyền, đủ điều kiện và
năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức có đủ phẩm chất, năng lực,
uy tín ngang tầm với nhiệm vụ của nhà
nước pháp quyền trong giai đoạn phát
triển mới của đất nước. Mở rộng việc
thí điểm nhân dân trực tiếp bầu một số
chức danh ở cơ sở và các cấp chính
quyền địa phương, thi tuyển chức
danh cán bộ quản lý; hoàn thiện tiêu
chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám
và kiểm soát việc thực thi công vụ, xác
định rõ quyền hạn và trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan hành chính.

Cải cách hoàn thiện chính sách tiền
lương, chính sách đãi ngộ, tạo môi
trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy
đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển,
có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút,
trọng dụng nhân tài, khuyến khích,
bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám
làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi
mới sáng tạo vì lợi ích chung. Có cơ
chế chặt chẽ, minh bạch để sàng lọc,
thay thế kịp thời những nguời không

đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, không
hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi bộ máy
nhà nước.
4. Xây dựng hệ thống pháp luật đồng
bộ, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống
nhất, công khai, minh bạch

Hoàn thiện pháp luật về thể chế nhà
nước.

Cụ thể hóa các quy định của Hiến
pháp 2013 về phân công, phối hợp và
kiểm soát quyền lực giữa các cơ cquan
nhà nưuóc trong việc thực hiện quyền
lập pháp, hành pháp và tư pháp Đổi
mới, hoàn thiện mô hình tổng thể bộ
máy nhà nước. 

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và
hoạt động của Quốc hội, tạo cơ sở
pháp luật để Quốc hội chuyển dần
sang chế độ hoạt động thường xuyên.

Nghiên cứu xây dựng luật về Chủ
tịch nước để cụ thể hóa các quy định
của Hiến pháp về người đứng đầu nhà
nước, về vai trò của Chủ tịch nước
trong phân công, phối hợp và kiểm
soát quyền lực. 

Hoàn thiện pháp luật về Chính phủ,
và nền hành chính quốc gia theo
hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây
dựng nền hành chính quốc gia hiện
đại, chuyên nghiệp. 
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Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực
tư pháp, quy định rõ tổ chức và hoạt
động của Tòa án nhân dân phù hợp
với tính chất là cơ quan thực hiện
quyền tư pháp, làm rõ tính chất và đổi
mới mô hình Viện kiểm sát nhân dân,
hoàn thiện các cơ quan điều tra, bổ trợ
tư pháp. 

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về
chính quyền địa phương theo hướng
đa dạng hóa mô hình tổ chức, nghiên
cứu xây dựng luật về chính quyền đô
thị, chính quyền nông thôn. 

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về
quyền con người, quyền công dân.

Hoàn thiện các quy định pháp luật
thể chế hóa Hiến pháp 2013 về quyền
con người, quyền công dân, nội luật
hóa các quy định của công ước quốc tế
về quyền con người.

Tiếp tục thể chế hóa các quyền
hiến định về quyền lập hội, quyền
biểu tình, quyền sống trong môi
trường trong lành, quyền xác định
dân tộc, quyền an toàn tính mạng.
Quy định nguyên tắc đảm bảo quyền
con người trong các văn bản quy
phạm pháp luật. 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống
pháp luật thúc đẩy cải cách thể chế

kinh tế. Hoàn thiện các quy định pháp
luật về các loại thị trường, các thành
phần kinh tế, doanh nghiệp tư nhân,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, doanh nghiệp nhà nước, pháp
luật về hợp đồng, về quyền sở hữu, về
tài chính, ngân sách, thuế quan, về giải
quyết tranh chấp kinh tế, phá sản
doanh nghiệp nhằm khắc phục các rào
cản pháp lý, tạo môi trường thuận lợi
và an toàn tuân thủ các nguyên tắc
cạnh tranh, bình đẳng, công bằng
trong nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về
giáo dục đào tạo, khoa học, văn hóa và
xã hội. 

ể chế hóa đầy đủ quan điểm giáo
dục, đào tạo, khoa học công nghệ là
quốc sách hàng đầu, tạo các đột phá
trong giáo dục, đào tạo, phát triển khoa
học công nghệ, phấn đấu đến 2030 đạt
trình độ tiên tiến trong khu vực và
châu lục.

Hoàn thiện pháp luật về văn hóa, thể
thao, du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe
nhân dân, an sinh xã hội. 

Gắn kết với sự phát triển kinh tế, xã
hội củng cố nền tảng đạo đức xã hội
phục vụ người dân. 
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Hoàn thiện pháp luật về quốc phòng
an ninh, hội nhập quốc tế.

Đảm bảo sự gắn kết giữa quốc
phòng an ninh với kinh tế, tạo hành
lang pháp lý vững chắc cho củng cố,
tăng cường sức mạnh, năng lực,
quốc phòng, an ninh trong bảo vệ
độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn
vẹn lãnh thổ. 

Đẩy mạnh rà soát các văn bảo pháp
luật, đảm bảo sự tương thích với các
cam kết, các điều ước quốc tế Việt
Nam đã ký kết, phê chuẩn, tạo cơ sở
pháp lý đồng bộ để Việt Nam chủ động
hội nhập sâu rộng, toàn diện vào đời
sống quốc tế.
5. Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng
pháp luật với tổ chức thi hành
pháp luật

Tiếp tục đổi mới quy trình, thủ tục
xây dựng, ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật, đảm bảo dân chủ,
công khai, minh bạch, rõ ràng, dễ tiếp
cận, dễ thực hiện.  Xác định rõ quyền
hạn, trách nhiệm của các chủ thể trong
các giai đoạn của quy trình lập pháp,
quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá
nhân chịu sự tác động của luật, lấy lợi
ích của người dân, doanh nghiệp làm
căn cứ để xây dựng luật. 

Khắc phục việc ban hành luật
khung, luật có phạm vi điều chỉnh quá
rộng, tập trung xây dựng các luật có
đối tượng phạm vi điều chỉnh hợp lý,
nội dung ngắn, rõ, dễ dàng tổ chức
thực hiện. 

Hạn chế tối đa việc ủy quyền lập
pháp, giao nhiều điều khoản cho
Chính phủ quy định, đảm bảo luật ban
hành có hiệu lực trực tiếp. 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của
Ủy ban thường vụ Quốc hội trong giải
thích luật:

Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành
pháp luật; cải cách trình tự, thủ tục tổ
chức thi hành pháp luật đảm bảo công
khai, minh bạch, 

Hoàn thiện cơ chế phân công, phối
hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà
nước trong tổ chức thi hành pháp luật,
tăng cường cơ chế, giám sát, kiểm tra,
thanh tra, của cơ quan nhà nước, các
tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp
và người dân đối với công tác thi hành
pháp luật. 

Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ
chức thi hành pháp luật, xử lý nghiêm
các vi phạm.

Quy định cụ thể các tiêu chí định giá
hiệu quả thi hành pháp luật, Nghiên
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cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về tổ
chức thi hành pháp luật, quy định rõ,
minh bạch trách nhiệm của cơ quan
nhà nước, cán bộ công chức trong tổ
chức thi hành pháp luật.

Tăng cường điều kiện, phương thức
và khả năng để người dân tiếp cận hệ
thống pháp luật một cách dễ dàng,
thuận lợi.

Triển khai hiệu quả công tác phổ
biến, giáo dục tuyên truyền pháp luật,
không ngừng nâng cao ý thức pháp
luật, tinh thần thượng tôn Hiến pháp,
pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Phát triển đồng bộ các dịch vụ pháp
luật, đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ
pháp luật; phát triển số lượng, nâng
cao chất lượng đội ngũ luật sư, tư vấn
pháp luật, tăng cường mạng lưới trợ
giúp pháp lý miễn phí cho các đối
tượng chính sách.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của các cơ quan,
tổ chức trong hệ thống chính trị, cán
bộ, công chức trong tổ chức thi hành
pháp luật, nhất là trách nhiệm của
người đứng đầu, quan tâm đầu tư
thích đáng cho công tác tổ chức thi
hành pháp luật.

6. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa,
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân

Không ngừng quán triệt và nâng
cao nhận thức của toàn xã hội về dân
chủ XHCN là bản chất của chế độ ta,
vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự
phát triển đất nước. Xây dựng, hoàn
thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất
cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân
dân là nhiệm vụ xuyên xuốt quán
trình xây dựng nhà nước pháp quyền
XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân.

Mọi đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước phải xuất phát từ nguyện vọng,
quyền và lợi ích chính đáng của nhân
dân, được nhân dân tham gia ý kiến.
Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả
các khâu của quá trình đưa ra những
quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc
sống của nhân dân, từ nêu sáng kiến,
tham gia thảo luận, tranh luận đến
giám sát quá trình thực hiện.

Dân chủ XHCN phải được thực
hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội từ chính
trị, kinh tế, đến tư tưởng, văn hóa xã
hội. Cần rà soát các cơ chế thực hành
dân chủ trong từng lĩnh vực cụ thể của
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đời sống xã hội để sửa đổi, hoàn thiện,
ban hành mới đảm bảo mỗi lĩnh vực
dân chủ đều có cơ chế pháp lý đầy đủ
để thực hiện, tạo điều kiện, môi trường
minh bạch, thuận lợi
cho mỗi cơ quan tổ
chức, người dân phát
huy dân chủ, bảo đảm
quyền làm chủ của
nhân dân.

Để thực hiện dân chủ
trong đời sống xã hội
trước hết phải đẩy
mạnh thực hành dân
chủ trong tổ chức và
hoạt động của Đảng,
bảo đảm phát huy dân
chủ trong Đảng là hạt nhân để phát
huy đầy đủ dân chủ trong xã hội. 

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức
và hoạt động của bộ máy nhà nước,
đặc biệt là tổ chức và hoạt động của các
cơ quan dân cử để đảm bảo nhân dân
làm chủ bằng nhà nước, thông qua nhà
nước. Nghiên cứu, hoàn thiện Luật bầu
cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND,
tạo cơ chế tối đa để cử tri tự do lựa
chọn các đại biểu xứng đáng bầu vào
Quốc hội, HĐND các cấp đủ phẩm
chất, năng lực và trình độ, đại diện cho

ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của
nhân dân

Đẩy mạnh dân chủ hóa trong các
hoạt động của bộ máy nhà nước, đảm

bảo công khai minh bạch
và trách nhiệm giải trình
trước nhân dân. ực
hiện nghiêm chế độ tiếp
công dân, đối thoại với
nhân dân, lắng nghe ý
kiến, kiến nghị của nhân
dân, giải quyết kịp thời
khiếu nại, tố cáo của nhân
dân theo đúng quy định
của pháp luật. 

ể chế hóa và nâng
cao chất lượng các hình

thức dân chủ trực tiếp của người dân.
Trước hết tập trung xây dựng và hoàn
thiện các văn bản pháp luật liên quan
trực tiếp quyền làm chủ của nhân dân.
Nghiên cứu xây dựng và sớm ban hành
luật về dân chủ cơ sở, trên cơ sở tổng
kết việc thực hiện quy chế dân chủ tại
cơ sở, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở để thể
chế ở tầm đạo luật, phương châm: “dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra
giám sát và dân thụ hưởng.” 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ
chế nhân dân tham gia vào các công

Xây dựng, hoàn thiện
nền dân chủ XHCN,
bảo đảm tất cả quyền
lực nhà nước thuộc về
nhân dân là nhiệm vụ
xuyên xuốt quán trình
xây dựng nhà nước
pháp quyền XHCN của
nhân dân, do nhân dân,
vì nhân dân.
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việc nhà nước. Hoàn thiện các quy định
pháp luật về việc lấy ý kiến nhân dân
đối với các dự thảo văn bản pháp luật,
đối với các chủ trương, chính sách, các
dự án phát triển kinh tế xã hội quan
trọng, trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý
kiến nhân dân đối với các vấn đề được
đưa ra lấy ý kiến. Hoàn thiện cơ chế,
hình thức, phương thức tập hợp ý kiến,
kiến nghị của nhân dân đối với các văn
kiện của Đảng, chương trình nghị sự tại
các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng
nhân dân các cấp. Xây dựng kế hoạch,
khả năng thực hiện việc trưng cầu ý
dân theo quy định của Luật trưng cầu
ý dân đã được Quốc hội thông qua.

Nghiên cứu xây dựng Luật giám sát
xã hội, phản biện xã hội, tạo cơ chế
pháp lý minh bạch để các tầng lớp
nhân dân thực hiện quyền giám sát của
mình đối với hoạt động của các tổ chức
Đảng, Đảng viên, bộ máy nhà nước,
công chức và viên chức nhà nước, việc
sử dụng tài chính công, tài sản công,
phòng chống tham nhũng và các vi
phạm pháp luật.

Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động
của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức
chính trị xã hội trong đại diện cho ý
chí, nguyện vọng và quyền làm chủ

của nhân dân. am gia tích vực vào
công tác xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền, góp phần đảm bảo nhà
nước ta thật sự là nhà nước của dân,
do dân, vì dân.

Phát huy dân chủ đi liền với tăng
cường pháp chế, đề cao trách nghiệm
công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương,
đề cao đạo đức xã hội, đấu tranh kiên
quyết với những biểu hiện dân chủ cực
đoan, dân chủ hình thức. Xử lý nghiêm
mọi hành vi lợi dụng dân chủ làm mất
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
xâm hại đến lợi ích của nhà nước, xã
hội, nhân dân.
7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với Nhà nước pháp quyền XHCN
Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà
nước pháp quyền XHCN là một
nguyên tắc hiến định, được xác định
trong Hiến pháp Việt Nam: “Đảng
Cộng sản Việt Nam... là lực lượng lãnh
đạo nhà nước và xã hội...”. Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
yêu cầu cốt lõi, điều kiện tiên quyết để
đảm bảo nhà nước ta thật sự là nhà
nước pháp quyền XHCN, thật sự của
dân, do dân, vì dân.
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Là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo
xã hội bằng nhà nước và thông qua
nhà nước. 

Đảng phải tăng cường lãnh đạo quá
trình cải cách, hoàn hiện bộ máy nhà
nước theo nguyên tắc
pháp quyền, đảm bảo
bộ máy nhà nước được
tổ chức hợp lý, hiệu lực,
hiệu quả, thực hiện tốt
quyền lập pháp, hành
pháp và tư pháp. 

Xây dựng, hoàn thiện
cơ chế xử lý hài hòa,
hiệu quả mối quan hệ
giữa sự lãnh đạo của
Đảng và sự quản lý điều
hành của nhà nước theo đúng phương
châm “Đảng lãnh đạo nhà nước nhưng
không làm thay nhà nước”.

Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, đổi
mới cơ cấu tổ chức bộ máy của Đảng,
theo hướng tinh gọn, hiệu quả, khắc
phục tình trạng bộ máy Đảng song
trùng với bộ máy nhà nước, chồng
chéo chức năng, lẫn lộn trách nhiệm. 

Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ
trung ương đến địa phương cần tăng
cường sử dụng bộ máy nhà nước thực
hiện chức năng tham mưu, đề xuất chủ

trương chính sách. Các cơ quan
chuyên môn trong tổ chức bộ máy
Đảng, tập trung vào công tác tham
mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư
tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, công

tác hành chính trong hoạt
động của Đảng.

Tiếp tục đổi mới và
nâng cao chất lượng xây
dựng chiến lược, các định
hướng chính sách của
Đảng, đổi mới quy trình
xây dựng và ban hành
nghị quyết. Các nghị
quyết của Đảng cần tập
trung vào những vấn đề
có tính chiến lược, cơ

bản, những vấn đề trọng đại của đất
nước trong xây dựng và bảo vê tổ quốc
trong mỗi giai đoạn phát triển bền
vững đất nước. Nội dung các nghị
quyết tập trung vào các quan điểm
định hướng lớn, mục tiêu cơ bản tạo
khuôn khổ chính trị để các cơ quan có
thẩm quyền của nhà nước chủ động,
linh hoạt quyết định các nhiệm vụ, chủ
trương, giải pháp cụ thể, khắc phục sự
trùng lặp về nhiều nội dung trong nghị
quyết của Đảng và các văn bản pháp
luật do các cơ quan nhà nưóc xây

Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng, đổi mới nhà
nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa là yêu cầu cốt
lõi, điều kiện tiên quyết
để đảm bảo nhà nước ta
thật sự là nhà nước pháp
quyền XHCN, thật sự
của dân, do dân, vì dân.
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dựng, ban hành theo quy định của
Hiến pháp và pháp luật.

Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế để
cụ thể hóa nội dung, phương thức lãnh
đạo của Đảng, đối với từng thiết chế
trong tổ chức bộ máy nhà nước để phù
hợp với tính chất, vai trò, chức năng,
thẩm quyền và trách nhiệm của từng
cơ quan nhà nước trong việc thực hiện
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu
quả lãnh đạo của các tổ chức của Đảng
trong hệ thống các cơ quan nhà nước,
xử lý hài hòa quan hệ công tác giữa tập
thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan,
tổ chức nhà nước; giữa người đứng
đầu cấp ủy và người đứng đầu cơ quan
nhà nước, vừa đảm bảo các nguyên tắc
tổ chức và hoạt động của Đảng vừa
đảm bảo nguyên tắc hoạt động của cơ
quan nhà nước.

Tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc
của các cấp ủy, các cấp từ Ban Chấp
hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí
thư đến cấp ủy địa phương, trên cơ sở
đó hoàn thiện quy chế về mối quan hệ
công tác giữa cấp ủy Đảng và cơ quan
chính quyền tương ứng cùng cấp, tập
trung xác định rõ, cụ thể thẩm quyền
và phương thức xử lý các nhóm vấn đề:

Những vấn đề của nhà nước do cấp ủy
quyết định; những vấn đề thuộc quyền
quyết định của cơ quan nhà nước
nhưng xin ý kiến cấp ủy; những vấn đề
do cơ quan nhà nước tự quyết định.

Nghiên cứu thể chế hóa, cụ thể hóa
nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán
bộ trong điều kiện xây dựng nhà nước
pháp quyền XHCN phù hợp với yêu
cầu, đòi hỏi đối với cán bộ, công chức
trong các cơ quan lập pháp, hành pháp,
tư pháp. Tiếp tục đổi mới quy trình cán
bộ, đặc biệt quy trình 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 phù hợp
với các quy định pháp luật về bầu cử.

Đổi mới, tăng cường công tác giám
sát, kiểm tra của Đảng đối với hoạt
động của bộ máy nhà nước, hoàn thiện
tổ chức của các cơ quan kiểm tra của
Đảng, các cơ quan thanh tra, giám sát
trong bộ máy nhà nước, khắc phục sự
chồng chéo, tăng cường sự phối hợp
giữa các cơ quan kiểm tra Đảng và
thanh tra nhà nước theo đúng điều lệ
Đảng và pháp luật, nhằm không ngừng
củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật
trong hoạt động của bộ máy nhà nướcn
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đổi mới, nâng Cao hiệu quả 
Công TáC Thi hành án hình sự, 

Đáp ứng yêu cầu xây dựng, 
hoàn thiện nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa việt naM 
l Trung tướng, PGS, TS Trần Vi Dân

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương,
Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân

Tòa án nhân dân tối cao - cơ quan xét xử cao nhất nước CHXHCN Việt Nam _ 
Ảnh: vov.vn



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

54 SỐ 102 (236) - 2022

1. Một số vấn đề lý luận về thi hành án
hình sự

i hành án hình sự là hoạt động
của cơ quan, người có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật buộc
người bị kết án phải tuân thủ, chấp
hành các hình phạt,
biện pháp tư pháp theo
bản án, quyết định có
hiệu lực pháp luật của
Tòa án, phù hợp với
tính chất, mức độ nguy
hiểm của tội phạm mà
họ gây ra nhằm bảo
đảm tính đúng đắn,
nghiêm minh của pháp
luật, đồng thời có ý
nghĩa giáo dục, răn đe và
phòng ngừa tội phạm. 

i hành án hình sự là hoạt động
mang tính quyền lực nhà nước nhằm
thực hiện bản án, quyết định đã có
hiệu lực của Tòa án trong thực tiễn.
Đây là hoạt động được diễn ra nối tiếp,
ngay sau quá trình xét xử của Tòa án.
Các bản án, quyết định của Tòa án có
hiệu lực - kết quả của toàn bộ quá
trình tố tụng hình sự là cơ sở, căn cứ
để tiến hành hoạt động thi hành án
hình sự. Mặc dù việc xét xử khách

quan, đúng người, đúng tội, đúng
pháp luật là quan trọng nhưng khi các
bản án chỉ dừng lại ở mức đánh giá,
lên án mà không được thi hành hoặc
thi hành không đúng trong thực tiễn
thì trật tự, kỷ cương xã hội không

được bảo đảm, quyền
lực nhà nước bị coi
thường, toàn bộ quá
trình tố tụng của hệ
thống cơ quan điều tra,
truy tố, xét xử và các
hoạt động bổ trợ tư pháp
sẽ không có nhiều ý
nghĩa đối với công tác
đấu tranh, phòng chống
tội phạm và tính chịu
hình phạt bị hạn chế.
Chỉ khi bản án, quyết

định của Tòa án được thi hành thì
công lý, công bằng mới được thực hiện
trong cuộc sống. Chính vì vậy, hoạt
động thi hành án hình sự nhằm đảm
bảo việc thi hành nghiêm túc các bản
án, quyết định của Tòa án là yêu cầu
khách quan trong hoạt động quản lý
nhà nước, góp phần giữ vững trật tự,
kỷ cương phép nước, bảo vệ quyền
con người, quyền công dân, đảm bảo
tính đúng đắn, nghiêm minh của pháp

i hành án hình sự là
hoạt động mang tính
quyền lực nhà nước
nhằm thực hiện bản án,
quyết định đã có hiệu
lực của Tòa án trong
thực tiễn. Đây là hoạt
động được diễn ra nối
tiếp, ngay sau quá trình
xét xử của Tòa án. 
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luật. Điều này đã được khẳng định rõ
trong Hiến pháp năm 2013: “Bản án,
quyết định của tòa án nhân dân có hiệu
lực pháp luật phải được cơ quan, tổ
chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ
chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm
chỉnh chấp hành”1.

i hành án hình sự đồng thời là
hoạt động nghiệp vụ của lực lượng
Công an nhân dân, một trong những
nội dung quan trọng trong sự nghiệp
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm
trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh
phòng, chống tội phạm, thể hiện
quan điểm, đường lối, chính sách,
pháp luật của Đảng, Nhà nước ta đối
với công tác cải tạo, giáo dục những
người lầm lỗi. Hoạt động thi hành án
một mặt đề cao tính nghiêm minh
của pháp luật, tăng cường pháp chế
xã hội chủ nghĩa, mặt khác đó là quá
trình giáo dục, cải tạo phạm nhân,
giúp họ nhận ra lỗi lầm của mình để
tự giác cải tạo, sửa chữa, xây dựng ý
thức tuân thủ pháp luật và các quy
tắc của đời sống xã hội, đồng thời
ngăn ngừa hành vi tái phạm tội của
bản thân họ, cũng như có ý nghĩa
giáo dục, phòng ngừa hành vi phạm
tội của các đối tượng khác.

Công tác thi hành án không chỉ đơn
giản là việc để người bị kết án chấp
hành bản án, mà quan trọng hơn
thông qua hoạt động thi hành án có tác
động để thay đổi nhận thức, thái độ,
định hướng giá trị tích cực cho người
bị kết án, tạo tiền đề nhận thức, tâm lý,
điều chỉnh, hoàn thiện, phục hồi nhân
cách để họ trở thành người tốt khi tái
hòa nhập cộng đồng. i hành án
không chỉ nhằm trừng trị mà cao hơn
đó là quá trình “giáo dục, cải tạo” người
bị kết án để họ trở thành những công
dân có ích cho xã hội. Do đó có thể
khẳng định, chất lượng, hiệu quả của
công tác thi hành án hình sự sẽ quyết
định để người phạm tội sau khi có bản
án hình sự phải thi hành sẽ có hay
không sự “ăn năn hối cải”, thay đổi,
điều chỉnh để hoàn lương.

Việc thi hành án hình sự ở nước ta
luôn quán triệt phương châm kết hợp
giữa “trừng trị và giáo hóa”, “cưỡng
chế và thuyết phục”, trong đó công tác
giáo dục, cải tạo con người luôn được
đặt lên hàng đầu nhằm giúp người bị
kết án tích cực sửa chữa, hoàn lương
để sớm tái hòa nhập với gia đình,
cộng đồng và xã hội. Bộ luật Hình sự
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt



Nam năm 2015 quy định:“Hình phạt
không chỉ nhằm trừng trị người, pháp
nhân thương mại phạm tội mà còn
giáo dục họ ý thức tuân thủ pháp luật
và các quy tắc của cuộc sống, ngăn
ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người,
pháp nhân thương mại
khác tôn trọng pháp
luật, phòng ngừa và đấu
tranh chống tội phạm”2.
Điều này thể hiện tính
nhân văn, nhân đạo xã
hội chủ nghĩa của hệ
thống pháp luật hình
sự Việt Nam đối với
người có hành vi phạm
tội. ông qua cơ quan
thi hành án hình sự,
các biện pháp thi hành
án hình sự, trực tiếp là
hình phạt không chỉ là trừng trị,
trừng phạt mà quan trọng hơn phải
giáo dục người phạm tội ý thức
thượng tôn pháp luật, tuân thủ quy
định của nhà nước - xã hội khi tái
hòa nhập cộng đồng.

Bản chất của hoạt động thi hành án
hình sự là hoạt động thực thi pháp
luật mang tính hành chính - tư pháp.
Việc thi hành các bản án đều được

tiến hành dựa trên các nguyên tắc cơ
bản của pháp luật tố tụng hình sự và
Luật i hành án hình sự. Nếu tất cả
hoạt động tố tụng đều nhằm đạt đến
một phán quyết đúng đắn của Tòa án
thì thi hành án lại nhằm thực hiện các

nội dung trong phán
quyết đó. Do đó có thể
nói, tố tụng hình sự là
tiền đề, khởi đầu của thi
hành án hình sự, ngược
lại thi hành án hình sự là
quá trình thực hiện kết
quả tố tụng trong thực
tiễn. Tuy nhiên, hoạt
động thi hành án hình
sự lại mang các đặc
trưng của hoạt động
quản lý hành chính nhà
nước. Trong quá trình

thi hành án, các cơ quan thi hành án
(thuộc hệ thống cơ quan hành pháp)
sử dụng các biện pháp giáo dục thuyết
phục hoặc mệnh lệnh hành chính tác
động trực tiếp tới đối tượng phải thi
hành án để họ tự nguyện, tự giác thi
hành hoặc áp dụng các biện pháp
cưỡng chế buộc họ phải thi hành
nghĩa vụ được xác định trong bản án,
quyết định của Tòa án.
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Bản chất của hoạt động
thi hành án hình sự là
hoạt động thực thi pháp
luật mang tính hành
chính - tư pháp. Việc thi
hành các bản án đều
được tiến hành dựa trên
các nguyên tắc cơ bản
của pháp luật tố tụng
hình sự và Luật i
hành án hình sự. 



i hành án hình sự là hoạt động đa
dạng, phức tạp, có phạm vi rộng, từ
việc thi hành các hình phạt chính như:
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, trục
xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử
hình đến các hình phạt bổ sung như
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc nhất định,
cấm cư trú, quản chế, tước một số
quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt
tiền (khi không áp dụng là hình phạt
chính), trục xuất (khi không áp dụng
là hình phạt chính); thi hành các biện
pháp tư pháp như: tịch thu vật, tiền
trực tiếp liên quan đến tội phạm, trả lại
tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt
hại, buộc công khai xin lỗi, bắt buộc
chữa bệnh; các biện pháp tư pháp áp
dụng đối với người chưa thành niên
phạm tội như giáo dục tại xã phường
thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng.
Đối với mỗi loại hình phạt khác nhau,
việc đưa bản án ra thi hành, chỉ định
tổ chức, cơ quan thi hành, trình tự, thủ
tục, thẩm quyền thi hành lại có sự khác
nhau, được quy định cụ thể trong Luật
i hành án hình sự và các văn bản
hướng dẫn. Như vậy, thi hành án hình
sự và hình phạt, biện pháp tư pháp có
quan hệ hữu cơ, tác động qua lại chặt

chẽ với nhau. Trong mối quan hệ này,
hình phạt và biện pháp tư pháp giữ vai
trò quyết định, quy định nội dung,
phương pháp, hình thức, thời gian thi
hành án hình sự.

Giai đoạn thi hành án hình sự bắt
đầu từ khi có quyết định thi hành án
và kết thúc khi người bị kết án chấp
hành xong phần hình phạt chính trong
bản án mà Tòa án đã tuyên đối với họ.
Việc thi hành án hình sự có nghĩa là
việc bắt người phạm tội phải chấp
hành hình phạt của bản án đã có hiệu
lực đã áp dụng đối với họ. Bản chất của
hoạt động này là việc các cơ quan nhà
nước tước bỏ của người phạm tội một
số quyền nhất định, quyền đó có thể là
quyền được sống, được được tự do đi
lại, quyền được cư trú hay được làm
một công việc nhất định…. Tuy nhiên,
trong quá trình thi hành án hình sự,
người bị kết án vẫn được hưởng những
quyền và nghĩa vụ khác theo quy định
của pháp luật. Chính vì vậy, hoạt động
thi hành án phải tuân thủ triệt để các
quy định của Hiến pháp, pháp luật về
thi hành án hình sự, bảo đảm quyền
con người, quyền công dân, quyền và
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức,
cá nhân; tôn trọng danh dự, nhân
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phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của
người chấp hành án, người chấp hành
biện pháp tư pháp; đồng thời kết hợp
chặt chẽ giữa trừng trị, răn đe với giáo
dục, cải tạo để vừa đảm bảo pháp chế,
vừa thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân
văn sâu sắc của chế độ XHCN.

Bên cạnh đó, thi hành án hình sự
còn là lĩnh vực rất nhạy cảm, liên quan
trực tiếp đến sinh mệnh chính trị,
quyền con người, quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân, dễ bộc lộ những
sơ hở, thiếu sót có thể bị các thế lực
thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống
Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. Do
đó, công tác thi hành án hình sự phải
quán triệt nghiêm túc các yêu cầu về
chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, cơ
quan, cán bộ thi hành án phải luôn
nêu cao tinh thần cảnh giác cách
mạng, tuyệt đối không để xảy ra sai
phạm tạo điều kiện cho các thế lực thù
địch lợi dụng chống phá.
2. Thực trạng cơ sở chính trị, pháp lý
và kết quả công tác thi hành án hình
sự ở nước ta trong thời gian qua

Quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách
mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhất
là trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng

sản Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo đổi mới hệ thống chính trị, tổ
chức bộ máy nhà nước và các cơ quan
tư pháp, công tác tư pháp nói chung,
công tác thi hành án hình sự nói riêng.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa
VII (Nghị quyết số 08-NQ/HNTW
ngày 23-01-1995) về tiếp tục xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh:
“Điều chỉnh hợp lý sự phân công và phối
hợp giữa các quan hành chính với viện
kiểm sát và tòa án trong các khâu điều
tra, truy tố, xét xử và thi hành án”3,
đồng thời chỉ rõ: “xây dựng đội ngũ cán
bộ làm công tác thi hành án để bảo đảm
hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử. Đối xử
nhân đạo với người bị phạt tù. Có
chương trình dạy nghề cho phạm nhân
và giới thiệu việc làm cho họ sau khi ra
tù, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập
vào cộng đồng xã hội”4.

Để có những chuyển biến mạnh mẽ
trong công tác thi hành án hình sự,
thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị đã
ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về
một số nhiệm vụ trong tâm công tác tư
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pháp thời gian tới, trong đó chỉ đạo:
“Trên cơ sở tổng kết, đánh giá về công
tác thi hành án, cần sớm xây dựng,
hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng
cao trách nhiệm của các
cơ quan thi hành án, bảo
đảm các quyết định, bản
án của tòa án đã có hiệu
lực pháp luật phải được
tôn trọng và thi hành
nghiêm chỉnh”.

Ngày 02-6-2005, Bộ
Chính trị ban hành
Nghị quyết số 49-
NQ/TW về chiến lược
cải cách tư pháp đến
năm 2020, trong đó xác
định: “… xây dựng cơ
chế bảo đảm mọi bản án
của tòa án có hiệu lực
pháp luật phải được thi
hành, các cơ quan hành
chính bị xử lý theo phán quyết của tòa
án phải nghiêm chỉnh chấp hành”; “xác
định rõ trách nhiệm của ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn và cơ quan
chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trong việc thi hành các hình
phạt không phải là hình phạt tù để thực
hiện nghiêm túc các bản án của tòa án”.

Tiếp đó, ngày 12/03/2014, Bộ Chính trị
ban hành Kết luận số 92-KL/TW về
việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ

Chính trị, chỉ đạo: “Tiếp
tục thực hiện mô hình thi
hành án hình sự như hiện
nay. Tăng cường trách
nhiệm, quyền hạn của tòa
án nhân dân và ủy ban
nhân dân địa phương
trong công tác thi hành
án”. Kết luận số 84-
KL/TW ngày 29/7/2020
của Bộ Chính trị về Tổng
kết 15 năm thực hiện
Nghị quyết 49-NQ/TW
nêu rõ: “Đổi mới, sắp xếp,
kiện toàn tổ chức bộ máy
tòa án, viện kiểm sát, cơ
quan điều tra, cơ quan thi
hành án tinh gọn, hoạt

động hiệu lực, hiệu quả theo quy định
của Hiến pháp năm 2013”. 

Bên cạnh đó, ngày 22-10-2010, Ban
Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ
thị số 48-CT/TW về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tội phạm trong tình hình
mới, trong đó chỉ đạo: “Tăng cường và
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Quá trình lãnh đạo sự
nghiệp cách mạng, xây
dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam XHCN, nhất là
trong thời kỳ đổi mới,
Đảng Cộng sản Việt
Nam luôn quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo đổi
mới hệ thống chính trị,
tổ chức bộ máy nhà nước
và các cơ quan tư pháp,
công tác tư pháp nói
chung, công tác thi hành
án hình sự nói riêng. 



đổi mới công tác cảm hóa, giáo dục,
giúp đỡ những người phạm tội được đặc
xá, tha tù… Quan tâm hỗ trợ những
người lầm lỗi đã cải tạo tốt để sớm ổn
định cuộc sống, tái hòa nhập cộng
đồng”. Ngày 16-8-2021, Bộ Chính trị
khóa XIII đã ban hành Kết luận số 13-
KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
48-CT/TW, trong đó nhấn mạnh:
“nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù
hợp, thiết thực và đầu tư nguồn lực cho
công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục,
giúp đỡ người đặc xá, chấp hành xong
án phạt tù trở về địa phương, tái hòa
nhập cộng đồng”…

Có thể thấy, những quan điểm, chủ
trưởng của Đảng nêu trên là cơ sở
chính trị quan trọng để tổ chức thực
hiện công tác thi hành án hình sự bảo
đảm nghiêm túc, hiệu quả, từng bước
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt ra trong
từng thời kỳ, giai đoạn. ể chế hóa các
quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà
nước ta đã xây dựng hệ thống pháp
luật về công tác thi hành án hình sự,
như: Pháp lệnh i hành án phạt tù
năm 1993 (sửa đổi bổ sung năm 2007);
Nghị định số 113/2008/NĐ-CP ngày

28/10/2008 của Chính phủ ban hành
Quy chế trại giam; Luật Đặc xá năm
2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Luật
i hành án hình sự năm 2010, Luật
i hành án hình sự năm 2019. Việc
ban hành các văn bản quy phạm pháp
luật nêu trên là cơ sở pháp lý quan
trọng để tổ chức hoạt động thi hành án
hình sự, bảo đảm sự nghiêm trị,
nghiêm minh của pháp luật và tính
khoan hồng, nhân đạo, nhân văn của
Đảng, Nhà nước ta.

ực hiện chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về thi hành án hình sự, những
năm qua, công tác thi hành án hình sự
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng,
các bản án, quyết định hình sự của Tòa
án được thi hành nghiêm minh, góp
phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng
của tội phạm, phục vụ có hiệu quả
công tác phòng, chống tội phạm, bảo
đảm an ninh, trật tự, trong đó đã đạt
được một số kết quả nổi bật là:

- Công tác thi hành án phạt tù: Các
trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ
(cơ sở giam giữ phạm nhân) đã thực
hiện đúng quy định về trình tự, thủ
tục, hồ sơ đưa người bị kết án tù đi
chấp hành án. Đã bảo đảm thực hiện
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các quy định của pháp luật về quyền
của phạm nhân và thực hiện chế độ,
chính sách giáo dục, cải tạo đối với
phạm nhân. Công tác giáo dục cải tạo,
hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm
nhân có nhiều đổi mới, mang ý nghĩa
nhân văn, tạo môi trường thuận lợi để
phạm nhân học tập, lao động, rèn
luyện, cải tạo tiến bộ; từng bước thực
hiện chủ trương “xã hội hóa” công tác
giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Các cơ sở giam giữ phạm nhân đã
triển khai có hiệu quả các biện pháp
nghiệp vụ để nắm tình hình, phát hiện
và kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp,
đột xuất xảy ra; bảo đảm an ninh, an
toàn các cơ sở giam giữ, không để xảy
ra các vụ gây rối và chống đối tập thể;
giảm mạnh số phạm nhân trốn trại.

Bảo đảm thực hiện các quy định của
pháp luật về quyền của phạm nhân. Tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm túc
chính sách nhân đạo, khoan hồng của
Đảng, Nhà nước đối với những người
đang chịu án phạt tù, qua đó khuyến
khích, động viên phạm nhân tích cực
phấn đấu, lao động, học tập để có đủ
điều kiện hưởng chính sách khoan
hồng của Đảng, Nhà nước, sớm chấp
hành xong hình phạt để trở về với gia

đình, cộng đồng xã hội.
- Công tác thi hành án tử hình: ực

hiện Luật i hành án hình sự năm
2010, Luật i hành án hình sự năm
2019, hình thức thi hành án tử hình
bằng “tiêm thuốc độc” được thay thế
cho hình thức “xử bắn” trước đây.
Hình thức này được coi là tiến bộ và
nhân đạo hơn, giảm thiểu tối đa đau
đớn cho người bị kết án, đồng thời
giảm bớt áp lực tâm lý cho người tham
gia thi hành án, thể hiện chính sách
nhân đạo, văn minh của Đảng, Nhà
nước đối với người bị kết án tử hình,
từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư
pháp, cải cách hành chính, xây dựng và
hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Công tác thi hành án trục xuất: Việc
thi hành án phạt trục xuất được giao
cho cơ quan thi hành án hình sự Công
an cấp tỉnh thực hiện. Từ năm 2011
đến nay, cơ quan thi hành án hình sự
Công an cấp tỉnh đã trục xuất đối với
138 trường hợp. Việc trục xuất bảo
đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy
định của pháp luật, vừa đảm bảo chính
sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

- Công tác thi hành án hình sự tại
cộng đồng: Công an các đơn vị, địa



phương đã thực hiện tốt việc tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa
phương trong tổ chức thi hành án;
thực hiện tiếp nhận bản án, quyết định
thi hành án, tài liệu, hồ sơ và tổ chức
thi hành án. Công an cấp xã đã tham
mưu, giúp UBND cấp xã trong thực
hiện quản lý, giám sát, giáo dục người
chấp hành án hình sự tại cộng đồng,
phát huy vai trò chủ công, nòng cốt
trong thực hiện quản lý, giám sát, giáo
dục người chấp hành án hình sự tại
cộng đồng.

- Công tác tái hòa nhập cộng đồng:
ực hiện chính sách thi hành án hình
sự nhân văn, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ
Công an chủ trì tham mưu thực hiện
công tác tái hòa nhập cộng đồng đối
với người chấp hành xong án phạt tù,
được được đặc xá; Bộ Công an đã
tham mưu Chính phủ ban hành 02
nghị định, Bộ trưởng Bộ Công an ban
hành 02 thông tư và nhiều văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn về công tác tái hòa
nhập cộng đồng. Công an tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương đã xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện
trong lực lượng Công an địa phương
và tham mưu với Ủy ban nhân dân
cùng cấp ban hành kế hoạch chỉ đạo

các sở, ban, ngành, các cấp chính
quyền địa phương tổ chức thực hiện
công tác tái hòa nhập cộng đồng; thực
hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản
lý nghiệp vụ, qua đó nắm chắc thực
trạng, tình hình người chấp hành xong
hình phạt tù về cư trú tại địa phương;
đồng thời, tham mưu ban hành cơ
chế, chính sách, xây dựng các mô hình
hỗ trợ giúp đỡ, tạo việc làm cho người
chấp hành xong hình phạt tù, tái hòa
nhập cộng đồng.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính
quyền các cấp, những năm qua, công
tác thi hành án hình sự được thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật, các
bản án, quyết định hình sự của tòa án
được bảo đảm thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
chung của từng giai đoạn, thời kỳ cách
mạng, qua đó góp phần tích cực bảo vệ
an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an
toàn xã hội, bảo đảm quyền con người,
quyền công dân, giữ vững và tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tuy
nhiên, trước yêu cầu đổi mới toàn diện
đất nước, tiến hành cải cách tư pháp
theo đường lối của Đảng, công tác thi
hành án hình sự vẫn còn những khó
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khăn, tồn tại hạn chế nhất định, như:
hệ thống pháp luật về thi hành án hình
sự vẫn còn bất cập; cơ sở vật chất bảo
đảm thi hành án còn thiếu, lạc hậu,
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; số lượng
cán bộ thi hành án tại các cơ sở giam
giữ còn thiếu, nhất là cán bộ nữ; người
bị kết án gia tăng gây áp lực cho công
tác giam giữ; công tác thi hành án tử
hình còn gặp nhiều khó khăn; hoạt
động xã hội hóa công tác thi hành án
hình sự chưa phát huy được hiệu
quả….
3. Vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và yêu cầu đổi mới, nâng
cao hiệu quả công tác thi hành án
hình sự trong tình hình mới

Tư tưởng về nhà nước pháp quyền
đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử tư
tưởng nhân loại, ngay sau khi xuất hiện
giai cấp và các hình thức nhà nước.
Đây là những tư tưởng mang giá trị
tiến bộ, nhân văn, gắn liền với sự phát
triển dân chủ, loại trừ chuyên quyền,
độc tài, vô chính phủ, vô pháp luật,
nhấn mạnh nguyên tắc tuân thủ hiến
pháp, pháp luật của nhà nước và công
dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền
trở thành một xu thế khách quan, tất

yếu đối với các quốc gia dân chủ trong
thế giới hiện đại, trong đó có Việt Nam.

Những tư tưởng về nhà nước pháp
quyền ở Việt Nam đã xuất hiện từ
những năm đầu của thế kỷ XX gắn liền
với khát vọng của nhân dân ta có một
nhà nước độc lập, đại diện cho ý chí,
nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ
quyền con người, quyền công dân bằng
pháp luật; nhà nước được tổ chức và
hoạt động dựa trên quy định của pháp
luật. Năm 1919, trong bản Yêu sách của
nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị
Véc-xây, Hồ Chí Minh đã đòi thực dân
Pháp phải cải cách nền pháp lý ở Đông
Dương, phải bãi bỏ chế độ cai trị bằng
sắc lệnh và thay thế bằng các đạo luật.
Người yêu cầu thực dân Pháp phải ban
hành hiến pháp, quản lý nhà nước
bằng luật pháp theo tinh thần “trăm
điều phải có thần linh pháp quyền”. Mặc
dù trong di sản lý luận của Hồ Chí
Minh chưa đề cập đến khái niệm “nhà
nước pháp quyền”, nhưng tư tưởng của
Người về một nhà nước kiểu mới đã
thể hiện khá đầy đủ, sâu sắc những đặc
trưng của nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, đó là xây dựng một nhà
nước hợp hiến, hợp pháp, theo tinh
thần thượng tôn pháp luật, nhà nước



của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền
lực nhà nước đều thuộc về nhân dân.
Điều này đã được hiện thực hóa trong
bản Tuyên ngôn độc lập ngày
02/9/1945, trong bản Hiến pháp đầu
tiên của nước ta (năm 1946) và đã trở
thành những tư tưởng, quan điểm nền
tảng, cốt lõi về xây dựng Nhà nước
pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các
tư tưởng, quan điểm về nhà nước
pháp quyền trong lịch sử nhân loại,
những giá trị phổ biến trong nội dung

tư tưởng về nhà nước pháp quyền trên
thế giới và nền tảng tư tưởng, lý luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, nhận thức và thực tiễn
xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
khẳng định: “Nhà nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân
dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Văn
kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định
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“bản chất của Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân”. eo đó, đặc trưng của nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà
nước được tổ chức và hoạt động dựa
trên Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm
tính tối cao của Hiến pháp, yêu cầu
thượng tôn pháp luật trong đời sống
nhà nước và xã hội, mọi vi phạm pháp
luật phải được xử lý công minh và kịp
thời; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và
bảo đảm quyền con người, quyền công
dân với mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,
mọi người có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc và có điều kiện phát triển
toàn diện.

Trong Nhà nước pháp quyền XHCN
Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống
nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm
soát giữa các cơ quan nhà nước trong
việc thực hiện các quyền lập pháp,
hành pháp và tư pháp. Như vậy, có thể
thấy rằng, trong nhà nước pháp quyền,
các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư
pháp nói chung, hoạt động thi hành án
hình sự nói riêng phải tuân thủ triệt để
hiến pháp, pháp luật, bảo đảm quyền
con người, quyền và lợi ích hợp pháp

của công dân. Các bản án, quyết định
hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa
án đều phải được thực thi nghiêm
chỉnh, có hiệu quả để vừa bảo đảm
tính đúng đắn, công bằng, nghiêm
minh của pháp luật, bảo đảm cho xã
hội trật tự, kỷ cương; vừa bảo đảm
quyền, lợi ích chính đáng của các chủ
thể trong công tác thi hành án. Tính
nhà nước pháp quyền của hoạt động
thi hành án hình sự được thể hiện cụ
thể ở việc phải có một hệ thống đầy đủ
các quy định của pháp luật điều chỉnh
hoạt động thi hành án, các chủ thể
trong công tác thi hành án (cơ quan
quản lý thi hành án, cơ quan thi hành
án, cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ
thi hành án, người bị kết án…) phải
tuân thủ hiến pháp, pháp luật trong
hoạt động thi hành án, đồng thời công
tác này phải được kiểm tra, giám sát để
đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh, hiệu
quả các bản án, quyết định của tòa án,
nhằm hướng tới mục đích vì con
người, vừa góp phần giáo dục, cải tạo,
cảm hóa người chấp hành án, đồng
thời góp phần răn đe, giáo dục, phòng
ngừa xã hội. 

ời gian tới, tình hình thế giới khu
vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó



lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất
an ninh trật tự. Các thế lực thù địch,
phản động ráo riết thực hiện chiến
lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật
đổ với âm mưu, thủ đoạn ngày càng
tinh vi, xảo quyệt. Chúng sẽ tiếp tục
triệt để lợi dụng các chiêu bài “dân
chủ” “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”,
“tự do báo chí” để chống phá Đảng,
Nhà nước, gây tác động, ảnh hưởng
tiêu cực đến công tác bảo đảm an
ninh, trật tự nói chung, công tác thi
hành án hình sự nói riêng. Trật tự, an
toàn xã hội mặc dù được bảo đảm
nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức
tạp, các loại tội phạm được kiềm chế
nhưng tính chất, hậu quả ngày càng
nghiêm trọng hơn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công
tác thi hành án hình sự, đáp ứng yêu
cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian
tới cần tập trung một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện
nghiêm túc nguyên tắc công tác thi
hành án hình sự phải đặt dưới sự lãnh
đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của
Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất
của Nhà nước và đặt trong tổng thể,
đồng bộ với quá trình cải cách bộ máy

nhà nước, cải cách tư pháp, cải cách
hành chính ở nước ta. Công tác này
phải tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, các
quy định của pháp luật, phát huy vai
trò nòng cốt của lực lượng CAND,
đồng thời huy động được sức mạnh
tổng hợp của hệ thống chính trị, toàn
xã hội và quần chúng nhân dân vào
quá trình tổ chức thi hành án, bảo
đảm thực hiện tốt hơn quyền con
người, quyền công dân, quyền và
nghĩa vụ của người chấp hành án. Đặc
biệt, trong xây dựng Nhà nước pháp
quyền XHCN, công tác thi hành án
hình sự phải vừa thể hiện tinh thần
“thượng tôn pháp luật”, bảo đảm các
bản án, quyết định hình sự của Tòa án
có hiệu lực pháp luật phải được thi
hành kịp thời, nghiêm minh, đồng
thời bảo đảm tính nhân đạo, nhân văn
XHCN trong việc giáo dục, cảm hóa
người lầm lỡ, để công tác thi hành án
thực sự giúp những người phạm tội
trở thành công dân có ích cho xã hội
sau khi hoàn thành chấp hành án, tái
hòa nhập cộng đồng.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tham
mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện
các chủ trương, chính sách và hệ thống
pháp luật về thi hành án hình sự, tái
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hòa nhập cộng đồng. Trong đó, cần
nghiên cứu, tập trung vào một số nội
dung như: áp dụng hình thức thi hành
án phạt tù tại gia đình hoặc tại địa bàn
cư trú; cơ chế thi hành án hình sự đối
với pháp nhân thương mại; nghiên cứu
giảm hình phạt tử hình ở một số tội
danh và đổi mới cách thức thi hành án
tử hình; xã hội hóa công tác thi hành
án hình sự; nghiên cứu bổ sung theo
hướng mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn
của công an cấp xã đối với công tác thi
hành án hình sự; quan hệ phối hợp và
phân công trách nhiệm trong thực
hiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng
ngừa tái phạm tội đối với người chấp
hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù
trước thời hạn…

Ba là, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ
quan thi hành án hình sự của Bộ
Công an theo hướng tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu
cầu xây dựng lực lượng CAND cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Xây dựng đội ngũ cán bộ thi hành án
hình sự và hỗ trợ tư pháp có bản lĩnh
chính trị vững vàng, có phẩm chất
đạo đức tốt, nắm vững các quy định
của pháp luật và nghiệp vụ của ngành
liên quan đến công tác thi hành án

hình sự. Đặc biệt, phải chăm lo xây
dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát
quản lý trại giam thực sự là những
tấm gương tiêu biểu về phẩm chất,
đạo đức, lối sống, có đủ uy tín, năng
lực, thấu hiểu tâm lý, đạo lý để trở
thành những “người thầy” có khả
năng lan tỏa, cảm hóa, giáo dục phạm
nhân trở thành những người có ích
cho xã hội. Đồng thời, phải đảm bảo
kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho công tác thi hành án hình sự, nhất
là cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ
thống trại giam, trại tạm giam, nhà
tạm giữ. Nghiên cứu ứng dụng các
thành tựu khoa học công nghệ vào
hoạt động thi hành án hình sự như: sử
dụng robôt để thi hành án tử hình; sử
dụng camera giám sát, định vị đối với
đối tượng thi hành án phạt tù, thi
hành án tại cộng đồng.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, thực
hiện chủ trương xã hội hóa công tác thi
hành án hình sự; tăng cường phối hợp
với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức
chính trị xã hội trong việc bảo đảm cho
người chấp hành xong án phạt tù, đặc
xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện
tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc
sống, ngăn ngừa tái phạm tội. ực



1 Điều 106, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
2 Điều 31, Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.
3, 4 ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, t.54 (1995), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
2007, tr.171, 171.
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hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ
trương, đường lối, chính sách nhân
đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước
trong tổ chức thực hiện thi hành án
hình sự. Bảo đảm quyền con người,
quyền công dân đối với người chấp
hành án theo quy định của pháp luật,
hạn chế đến mức tối đa các sai sót
trong công tác thi hành án mà các thế
lực thù địch, phản động có thể lợi dụng
chống phá.

Năm là, đẩy mạnh nghiên cứu, tổng
kết thực tiễn, bổ sung, phát triển, hoàn
thiện lý luận về công tác thi hành án
hình sự phục vụ tham mưu với Đảng,
Nhà nước các chủ trương, đường lối,
chính sách, pháp luật về thi hành án và
đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công
tác thi hành án hình sự; đẩy mạnh
hoạt động nghiên cứu, trao đổi kinh
nghiệm trong xây dựng pháp luật về

thi hành án hình sự với các nước trong
khu vực và trên thế giới, góp phần bảo
đảm sự tương thích giữa pháp luật
Việt Nam với pháp luật của các nước
và các điều ước quốc tế về thi hành án
hình sự mà nước CHXHCN Việt Nam
là thành viên, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ
hơn trong hợp tác quốc tế về thi hành
án hình sự. 

Sáu là, tăng cường công tác thông
tin tuyên truyền của các cơ quan báo
chí, truyền thông và của toàn xã hội về
tính nhân đạo, nhân văn XHCN của
chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về công
tác thi hành án hình sự. Qua đó góp
phần nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc
cảm của xã hội và của đối tượng chấp
hành án, tạo điều kiện để họ tái hòa
nhập sau khi chấp hành án, trở thành
những công dân có ích cho gia đình,
cộng đồng và xã hội n
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Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên
giáo Trung ương phối hợp Hội
đồng Lý luận Trung ương và

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự
thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một
số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng.

am dự Lễ ra mắt có các đồng chí:
Võ Văn ưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,
ường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân
ắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám

ra mắT sáCh 
Của Tổng Bí Thư nguyễn Phú Trọng 

về con Đường 
Đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt naM

Toàn cảnh lễ ra mắt cuốn sách _ Ảnh: TTXVN



đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí
thư Trung ương Đảng, Trưởng ban
Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh
Hưng, Bí thư Trung ương Đảng,
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng,
cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ,
ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng
chí trong Ban Chỉ đạo tổ chức bản
thảo, Ban biên tập cuốn sách; đại diện
một số thư viện...

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Chủ tịch
Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám
đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh Nguyễn Xuân ắng cho
biết, cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết,
bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến
nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là
sự phân tích biện chứng, lý giải thấu
đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã
hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam của Tổng Bí thư.

Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu
sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của
chủ nghĩa xã hội trên các bình diện
chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh, đối ngoại... bằng

những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách
diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối
với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt
lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của
đất nước.

Phát biểu giới thiệu cuốn sách, Phó
Chủ tịch ường trực Hội đồng Lý
luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn nhấn
mạnh, mục đích xuất bản cuốn sách
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm phục
vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng
kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận
về đường lối đổi mới và những bài học
kinh nghiệm, những vấn đề có tính
quy luật từ thực tiễn công cuộc xây
dựng, phát triển đất nước ta trong quá
trình thực hiện đường lối đổi mới của
Đảng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để
quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận
thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo
nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam,
tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong
toàn xã hội, “trên dưới đồng lòng, dọc
ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện
những mục tiêu chiến lược mà Đại hội
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XIII của Đảng đã đề ra.
Các bài được tuyển chọn trong

cuốn sách là những tác phẩm đã đúc
kết những thành tựu phát triển lý luận
và những kết quả tổng kết thực tiễn
mới nhất của Đảng ta về chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam. Tác phẩm: “Một số
vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam” (báo Nhân
dân, ngày 15-5-2021) có ý nghĩa như
cơ sở dẫn dắt việc tuyển chọn và sắp
xếp các bài viết, bài nói trong cuốn
sách, với bốn nội dung cơ bản mà
Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng đã đặt
ra trong bài viết đó: 1) Chủ nghĩa xã
hội là gì? 2) Vì sao Việt Nam lựa chọn
con đường xã hội chủ nghĩa? 3) Làm
thế nào và bằng cách nào để từng
bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam? 4) ực tiễn công cuộc đổi mới,
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
trong thời gian qua có ý nghĩa gì và
đặt ra vấn đề gì? Tuy nhiên, cần lưu ý
rằng, các bài viết, bài nói của đồng chí
Tổng Bí thư trong cuốn sách này đều
là nội dung chỉ đạo, hướng đến đối
tượng tiếp nhận là cán bộ, đảng viên,
nhằm làm rõ những cơ sở khoa học,

thực tiễn, định hướng nhận thức và
thực hiện đường lối, chủ trương của
Đảng. Trong mỗi tác phẩm có thể có
những nội dung thể hiện các vấn đề lý
luận chung, đồng thời cũng có những
nội dung phân tích tình hình thực tế,
tổng kết những vấn đề thực tiễn đang
đặt ra của đất nước, của các lĩnh vực
trong đời sống xã hội. Vì thế, việc sắp
xếp thứ tự các tác phẩm trong sách
chủ yếu căn cứ vào vấn đề chính,
trung tâm mà các tác phẩm đó đề cập.

Các chuyên gia, nhà khoa học đánh
giá, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng là tài liệu quý, một công
trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng
kết thực tiễn sâu sắc về những phát
triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về
mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam,
trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh.

Qua nội dung các bài viết của đồng
chí Tổng Bí thư trong cuốn sách,
chúng ta thêm hiểu, thêm vững tin
rằng xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị
cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân
loại hướng tới là một xã hội “thực sự
vì con người; sự phát triển về kinh tế
đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội;
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một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương
trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến
bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững,
hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm
môi trường sống trong lành cho các
thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ
thống chính trị mà quyền lực thực sự
thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và
phục vụ lợi ích của Nhân dân”. Đây
cũng chính là mục tiêu, là con đường
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và
nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu
thực hiện.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý
đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp
nhân dân và cán bộ, đảng viên..., song
song với việc xuất bản sách giấy truyền
thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc
gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện
tử cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt
Nam”. Bạn đọc tiếp cận bản điện tử
cuốn sách này trên trang Stbook.vn và
uviencoso.vn.

PV
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Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham quan khu trưng bày cuốn sách _ 
Ảnh: nxbctqg.org.vn


