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Kính thưa Trung ương,
ưa các đồng chí tham dự Hội

nghị,  
Sau gần 5 ngày làm việc khẩn

trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ
13 Ban Chấp hành Trung ương của
chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội
dung chương trình đề ra. Các đồng
chí Uỷ viên Trung ương và các đồng
chí tham dự Hội nghị đã thể hiện
tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận

dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều
ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo
cáo, đề án. 

Không khí Hội nghị rất hồ hởi, vui
vẻ, phấn chấn. Bộ Chính trị đã tiếp
thu tối đa và giải trình những vấn đề
còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp
hành Trung ương đã nhất trí cao
thông qua Nghị quyết của Hội nghị.
Sau đây, để bế mạc Hội nghị, tôi xin
được thay mặt Bộ Chính trị khái

Phát biểu bế mạc 
hội nghị trung ương lần thứ 13 
của Tổng Bí Thư, chủ Tịch nước

nguyễn Phú Trọng

Sáng 9/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Tòa soạn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ
13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng. 
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quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt
được và nhấn mạnh thêm một số
vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo,
chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị
quyết của Trung ương.
1. Về kinh tế - xã hội năm 2020 - 2021

Về tình hình phát triển kinh tế - xã
hội năm 2020, Ban Chấp hành Trung
ương thống nhất nhận định: Trong 9
tháng đầu năm, tình hình đại dịch
Covid-19 trên thế giới nói chung và
ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh
chóng, phức tạp, khó lường. Kinh tế
toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái
nặng nề, tăng trưởng âm; thương
mại thế giới sụt giảm nghiêm trọng;
thị trường tài chính biến động bất
thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kinh tế - xã hội nước ta bị ảnh
hưởng lớn, khó có thể hoàn thành
được toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu
chủ yếu đã đề ra cho năm 2020 và 5
năm 2016 - 2020, mặc dù đã có 4
năm liên tiếp trước đó luôn hoàn
thành và hoàn thành vượt mức kế
hoạch đề ra, năm sau tốt hơn năm
trước.

Tuy nhiên, nhờ có sự nỗ lực phấn
đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt

Nam vẫn được bạn bè quốc tế đánh
giá cao, được coi là điểm sáng về
phòng, chống dịch bệnh và phát
triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản
lý của Nhà nước, toàn hệ thống
chính trị và đồng bào, chiến sĩ cả
nước vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đã
cơ bản kiểm soát được dịch bệnh,
từng bước khắc phục có hiệu quả
thiệt hại do dịch bệnh gây ra, củng
cố, tăng cường niềm tin của nhân
dân đối với Đảng, Nhà nước và chế
độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đã
và đang khẩn trương, nghiêm túc
tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và
chuẩn bị tích cực để tiến tới Đại hội
XIII của Đảng theo đúng kế hoạch
đề ra.

Nhiều chủ trương, chính sách,
biện pháp đúng đắn đã được ban
hành kịp thời và tổ chức thực hiện
tốt để duy trì ở mức cao nhất các
hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo
việc làm, thu nhập cho người lao
động, hỗ trợ người dân và các doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

Kết quả là: Kinh tế vẫn tăng trưởng
dương, đạt trên 2% trong 9 tháng đầu



năm, dự kiến từ 2 đến 3% trong năm
2020 (được đánh giá là một trong số
16 nền kinh tế mới nổi thành công
nhất trong bối cảnh đại dịch, kinh tế
thế giới và nhiều nước lớn dự kiến
tăng trưởng âm).

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối
lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo
đảm; cán cân thương mại có thặng
dư cao, xuất siêu 17 tỉ đô la Mỹ
(USD), dự trữ ngoại hối tăng cao
(khoảng 93 tỉ USD). Văn hoá, xã hội
tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội,
phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân
được bảo đảm; công tác giảm nghèo,
thực hiện chính sách ưu đãi đối với
người có công, người có hoàn cảnh
khó khăn; chăm sóc sức khoẻ nhân
dân được triển khai tích cực.

Công tác đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết
kiệm tiếp tục được tập trung chỉ đạo
quyết liệt, có hiệu quả. Việc chuẩn bị
văn kiện, nhân sự và tổ chức đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII
của Đảng được tiến hành rất tích
cực, khẩn trương, đúng quy định và
có đổi mới, chất lượng tốt. Hoạt động
đối ngoại và hội nhập quốc tế trong
bối cảnh đại dịch tiếp tục được duy

trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp
phần nâng cao uy tín và vị thế của
đất nước trên trường quốc tế.

Quốc phòng, an ninh được tăng
cường; chủ quyền quốc gia, môi
trường hoà bình, ổn định và thuận
lợi cho phát triển đất nước được giữ
vững. Nhờ đó, niềm tin của nhân
dân đối với Đảng, Nhà nước và chế
độ xã hội chủ nghĩa không ngừng
được củng cố, nâng cao. Như vậy,
năm 2020 cũng là năm thành công
đối với nước ta với những kết quả,
thành tích đặc biệt hơn so với các
năm trước.

Bên cạnh những kết quả, thành
tích rất đáng trân trọng, tự hào đã đạt
được, kinh tế - xã hội nước ta vẫn
đang phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức lớn. Kinh tế tăng
trưởng chậm lại, ở mức thấp nhất
trong nhiều năm qua. Sản xuất kinh
doanh bị suy giảm; nhiều doanh
nghiệp gặp khó khăn, thậm chí phải
đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Việc làm, thu nhập của người lao
động bị ảnh hưởng lớn. Việc bảo
đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
gặp nhiều khó khăn. Hệ thống tài
chính - ngân hàng, bảo đảm an sinh
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và phúc lợi xã hội đứng trước nhiều
rủi ro, thách thức. Việc triển khai
thực hiện một số chính sách, biện
pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ
sản xuất kinh doanh chưa đạt được
mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Vì vậy, cần phải rà soát, đánh giá
khách quan, toàn diện kết quả thực
hiện và có phương án điều chỉnh phù
hợp để bảo đảm các cân đối lớn, nhất
là cân đối về ngân sách của năm 2020
sao cho khả thi, sát hợp nhất với thực
tế tình hình từ đầu năm đến nay và
dự báo 3 tháng cuối năm còn lại.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2021, Hội nghị nhất trí cho
rằng, đất nước ta bước vào năm 2021
với nhiều khó khăn, thách thức mới,
nặng nề hơn so với 10 năm trước do
tác động của đại dịch Covid-19 và
suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, khác so với trước,
những khó khăn, thách thức đó đã
bộc lộ trước Đại hội Đảng, chúng ta
đã sớm chủ động nhận diện, kịp thời
đề ra và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo
tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ
trương, chính sách, biện pháp ứng
phó phù hợp, có hiệu quả; rút ra
được nhiều kinh nghiệm quý báu

cho thời gian tới.
Trước mắt, cần tăng cường công

tác phân tích, dự báo tình hình dịch
bệnh và triển vọng kinh tế - xã hội
thế giới cũng như trong nước từ nay
đến hết năm 2020 và các năm 2021
- 2022; tiếp tục rà soát thật kỹ, xác
định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các
cân đối lớn của nền kinh tế, định
hướng phát triển một số ngành, lĩnh
vực quan trọng và những nhiệm vụ
trọng tâm, những giải pháp có tính
đột phá, khả thi cao. Đặt kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
trong tổng thể kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nền
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng trên cơ sở ứng dụng các
thành tựu khoa học - công nghệ, đổi
mới sáng tạo để nâng cao chất lượng
tăng trưởng, phát triển bền vững,
phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng
con người. Kiểm soát lạm phát, giữ
vững ổn định kinh tế vĩ mô và các
cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt
là thực hành tiết kiệm, lành mạnh
hoá và bảo đảm cân đối thu - chi

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN SỰ KIỆN

6 SỐ 86 (220) - 2020



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNSỰ KIỆN

7SỐ 86 (220) - 2020

ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ
xấu, bảo đảm an toàn của hệ thống
các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở những kết quả, thành
tích và bài học kinh nghiệm của năm
2020, tiếp tục đề cao cảnh giác, thực
hiện tốt công tác phòng, chống dịch
bệnh; đồng thời tập trung ưu tiên
triển khai thực hiện các chính sách,
biện pháp phục hồi và phát triển sản
xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng
trưởng kinh tế gắn với tạo nền tảng
để phát triển nhanh và bền vững.

Khẩn trương, nghiêm túc rà soát,
hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính
sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả
tổ chức thực hiện để sớm khắc phục
những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn
đọng từ lâu nhưng chậm được khắc
phục của nền kinh tế; xử lý dứt điểm
các công trình dự án thua lỗ, chậm
tiến độ kéo dài; đẩy mạnh giải ngân
vốn đầu tư công; huy động và sử
dụng có hiệu quả các nguồn lực của
mọi thành phần kinh tế và xã hội. Hỗ
trợ cho các ngành, lĩnh vực và doanh
nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng
nặng bởi đại dịch Covid-19.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận
lợi cho các doanh nghiệp và người

dân phát triển sản xuất kinh doanh
và thị trường trong nước, đẩy mạnh
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Kiên
quyết, chủ động, tích cực xử lý nợ
xấu và các ngân hàng thương mại
yếu kém, nâng cao độ an toàn, tin cậy
của hệ thống các tổ chức tín dụng;
đồng thời nâng cao năng lực quản
trị, hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp nhà nước...
2. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn
kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị đã tập trung thảo luận
sôi nổi, sâu sắc, có nhiều ý kiến đóng
góp cụ thể, xác đáng và thống nhất
cao về các nội dung cần bổ sung, sửa
đổi dự thảo các văn kiện trình Đại
hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành
Trung ương ghi nhận, biểu dương
các tiểu ban Văn kiện (Báo cáo
chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội,
Báo cáo về xây dựng Đảng và thi
hành Điều lệ Đảng) và các cơ quan
có liên quan đã khẩn trương,
nghiêm túc cập nhật tình hình, nhất
là tác động của đại dịch Covid-19;
tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý
kiến hợp lý, hoàn thiện thêm một
bước dự thảo các văn kiện trình
Trung ương tại Hội nghị lần này.



Trung ương cho rằng, các dự thảo
mới được chuẩn bị rất công phu, bài
bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán
triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp
nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực
tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa
kế thừa và phát triển; đã kế thừa, bổ
sung phát triển đúng đắn đường lối
đổi mới của Đảng ta trong 35 năm
qua với nhiều nội dung đổi mới và
điểm nhấn quan trọng.

Nổi bật là:
- Về nhận thức, dự thảo các văn

kiện trình Đại hội XIII lần này đã
phân tích, đánh giá, tạo sự thống
nhất cao trong nhận định về những
kết quả, thành tựu đã đạt được,
những hạn chế, yếu kém và nguyên
nhân, bài học kinh nghiệm được rút
ra từ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị
quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm
thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát
triển năm 2011) và Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Từ đó khẳng định: Những thành
tựu đã đạt được là sản phẩm kết tinh
sức sáng tạo, là kết quả của cả một
quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ,
liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn
Đảng, toàn dân, toàn quân ta; góp

phần tạo nên những thành tựu to
lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta
qua 35 năm đổi mới.

Đây cũng là cơ sở đầy sức thuyết
phục để chúng ta có thể tự hào khẳng
định: Đất nước ta chưa bao giờ có
được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín
như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là
động lực, nguồn lực quan trọng để
chúng ta tiếp tục vững bước trên con
đường đổi mới toàn diện, đồng bộ và
hiệu quả hơn vì một nước Việt Nam
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh.

- Về tầm nhìn, dự thảo mới đã cập
nhật kịp thời những diễn biến mới
nhất của tình hình trong nước và thế
giới, phân tích, dự báo có cơ sở khoa
học về tình hình và xu hướng phát
triển của thế giới và đất nước trong
giai đoạn mới, tạo cơ sở cho việc xác
định các mục tiêu phát triển mới
trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn
đến năm 2045.

Từ đó, đề ra mục tiêu tổng quát là:
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 niềm tin của nhân dân
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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 hoá, hiện đại hoá; bảo
vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định; phấn đấu
để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở
thành nước phát triển, theo định
hướng xã hội chủ nghĩa.

Hướng tới những dấu mốc phát
triển quan trọng của đất nước ta, các
mục tiêu cụ thể được xác định là:

+ Đến năm 2025: Là nước đang
phát triển có công nghiệp theo
hướng hiện đại, vượt qua mức thu
nhập trung bình thấp.

+ Đến năm 2030, kỷ niệm 100
năm thành lập Đảng: Là nước đang
phát triển có công nghiệp hiện đại,
thu nhập trung bình cao.

+ Đến năm 2045, kỷ niệm 100
năm thành lập Nước: Trở thành
nước phát triển, thu nhập cao.

- Về quan điểm, tư tưởng chỉ
đạo, dự thảo Báo cáo chính trị lần
này dành ra một mục riêng đề cập

đến 5 quan điểm chỉ đạo, có bổ sung,
làm rõ hơn một số nội dung quan
trọng của các quan điểm, tư tưởng
chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng
bước hoàn thiện qua các kỳ Đại hội.
Đặc biệt là, đã nhấn mạnh không chỉ
“kiên định và vận dụng” mà còn phải
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phải coi phát triển kinh tế - xã hội
là trung tâm; xây dựng Đảng là then
chốt; phát triển văn hoá là nền tảng
tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc
phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng
yếu, thường xuyên. Khẳng định cần
phải: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần
yêu nước, ý chí tự cường dân tộc...,
khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và của nền
văn hoá, con người Việt Nam...; thu
hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi
mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ
khoa học và công nghệ, nhất là
những thành tựu của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo
động lực mới cho phát triển đất nước.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại...; phát huy cao độ nội
lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó
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nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực
con người là quan trọng nhất”.
Không chỉ “Tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực
lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức
chiến đấu của Đảng “mà còn phải”...
xây dựng Nhà nước và hệ thống
chính trị trong sạch, vững mạnh,
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu
quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng
viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp
chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực
và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn
bó mật thiết với nhân dân là những
nhân tố có ý nghĩa quyết định thành
công của sự nghiệp xây dựng, phát
triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc”.

- Về phương hướng, nhiệm vụ và
giải pháp, dự thảo lần này đã bám sát
tình hình và xu hướng phát triển của
đất nước và thế giới, đề ra 12 định
hướng phát triển đất nước trong thời
kỳ chiến lược 10 năm 2021 - 2030,
sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá
chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp
tiếp tục đổi mới, phát triển các
ngành, lĩnh vực cụ thể với nhiều nội
dung đổi mới quan trọng.

Đặc biệt là, để tiếp tục nắm vững
và xử lý tốt các quan hệ lớn, dự thảo

lần này đã điều chỉnh, xác định rõ,
chuẩn xác hơn mối quan hệ giữa tuân
theo các quy luật thị trường và bảo
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa;
giữa Nhà nước, thị trường và xã hội;
giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển
văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng
xã hội và bảo vệ môi trường...

Đồng thời, bổ sung một mối quan
hệ mới là giữa thực hành dân chủ và
tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ
cương xã hội; và nhấn mạnh thêm:
“Trong nhận thức và giải quyết các
quan hệ lớn, cần chú trọng nhiều
hơn đến bảo đảm định hướng xã
hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện
từng bước quan hệ sản xuất xã hội
chủ nghĩa; phát triển văn hoá, thực
hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
bảo vệ môi trường; bảo vệ Tổ quốc
xã hội chủ nghĩa; giữ vững độc lập,
tự chủ và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân”.

Dự thảo khẳng định, ba đột phá
chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII
của Đảng xác định có ý nghĩa, giá trị
lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị
nhưng đã được bổ sung, cụ thể hoá
cho phù hợp với giai đoạn phát triển
mới như sau:
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(1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát
triển, trước hết là thể chế phát triển
nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên
hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và
tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật
pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo
lập môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, lành mạnh, công bằng; huy
động, quản lý và sử dụng có hiệu quả
mọi nguồn lực cho phát triển, nhất
là đất đai, tài chính; thực hiện phân
cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả,
đồng thời tăng cường kiểm tra, giám
sát, kiểm soát quyền lực.

(2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất
là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu
tiên nguồn nhân lực cho công tác
lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then
chốt, trên cơ sở nâng cao, tạo bước
chuyển biến cơ bản về chất lượng
giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên
cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát
triển khoa học - công nghệ, đổi mới
sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức
mạnh con người Việt Nam trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ

tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và
xã hội, ưu tiên phát triển một số công
trình trọng điểm quốc gia về giao
thông, thích ứng với biến đổi khí
hậu, chú trọng phát triển hạ tầng
thông tin, viễn thông, tạo nền tảng
chuyển đổi số quốc gia, từng bước
phát triển kinh tế số, xã hội số.

Ban Chấp hành Trung ương giao
cho Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban
và các cơ quan có liên quan khẩn
trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến
của Trung ương hoàn thiện thêm
một bước dự thảo các văn kiện để xin
ý kiến của các đại biểu Quốc hội khoá
XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân
theo đúng tiến độ đã đề ra.

Sau đó, khẩn trương, nghiêm túc
tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý
kiến đóng góp của đại hội đảng bộ
các cấp, các tổ chức nêu trên và nhân
dân để tiếp tục hoàn thiện các dự
thảo văn kiện trình Hội nghị Trung
ương 14 sắp tới  xem xét, cho ý kiến
hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất
việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại
hội XIII của Đảng.
3. Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành
Trung ương khoá XIII
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Ban Chấp hành Trung ương đánh
giá cao Bộ Chính trị và Tiểu ban
Nhân sự, kể từ sau Hội nghị Trung
ương 12 (tháng 5/2020) đã bám sát
Phương hướng công tác nhân sự Đại
hội XIII được Trung ương thông
qua, chuẩn bị một cách công phu,
khoa học, bài bản, kỹ lưỡng các báo
cáo về công tác nhân sự Ban Chấp
hành Trung ương khoá XIII.

Trung ương cũng biểu dương các
cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan,
đơn vị trực thuộc Trung ương đã
chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất
lượng nhân sự đại hội cấp mình,
đồng thời tổ chức nghiêm túc với
tinh thần trách nhiệm cao việc lấy
phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp
hành Trung ương, cơ bản bảo đảm
tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn
của Tiểu ban Nhân sự.

Trên cơ sở Phương hướng và quy
trình công tác nhân sự, kết quả giới
thiệu nhân sự, Trung ương đã thảo
luận dân chủ, xem xét khách quan,
công tâm, toàn diện về dự kiến danh
sách nhân sự tái cử và nhân sự lần
đầu được giới thiệu tham gia Ban
Chấp hành Trung ương và Uỷ ban
Kiểm tra Trung ương khoá XIII và

các phương án lựa chọn; đồng thời
phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến
sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các
báo cáo và phương án nhân sự.

eo Chương trình làm việc của
Hội nghị, Trung ương đã bỏ phiếu
biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung
ương khoá XII tái cử và nhân sự mới
lần đầu được dự kiến giới thiệu tham
gia Ban Chấp hành Trung ương khoá
XIII (cả Uỷ viên Trung ương chính
thức và dự khuyết); đồng thời Trung
ương cũng đã bỏ phiếu biểu quyết giới
thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung
ương khoá XII tái cử khoá XIII và giới
thiệu nhân sự  mới lần đầu tham gia
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá
XIII. Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh
thần trách nhiệm cao, thống nhất rất
cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương giao
cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân
sự căn cứ Nghị quyết của Hội nghị,
Báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự
Ban Chấp hành Trung ương khoá
XIII và các ý kiến đóng góp của
Trung ương, tiếp tục xem xét, rà soát
thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các
phương án nhân sự theo đúng quy
trình công tác nhân sự đã đề ra để
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báo cáo Trung ương xem xét, quyết
định thông qua tại các hội nghị
Trung ương tiếp theo trước khi trình
Đại hội XIII của Đảng.

4. Một số vấn đề quan trọng khác
Ban Chấp hành Trung ương đã

xem xét cho ý kiến đối với Báo cáo
của Bộ Chính trị về các công việc
quan trọng Bộ Chính trị đã giải
quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành
Trung ương khoá XII và Báo cáo
công tác tài chính đảng năm 2019.
Hội nghị giao Bộ Chính trị tiếp thu
các ý kiến góp ý của Trung ương để
có các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ
và hiệu quả hơn trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị này, theo Quy chế
làm việc, Ban Chấp hành Trung ương
đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị
và đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự
trước khi Bộ Chính trị quyết định giới
thiệu để Chính phủ trình Quốc hội
xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm các
chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế.

ưa các đồng chí,
Hội nghị của chúng ta đã thành

công tốt đẹp. Với những nội dung
chủ yếu vừa nêu trên đây, tổ chức
thực hiện tốt Nghị quyết của Hội
nghị Trung ương lần này sẽ góp phần
tích cực vào việc hoàn thành thắng
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội năm 2020 gắn với phòng, chống
dịch bệnh, xây dựng và thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2021; tiếp tục hoàn thiện dự thảo các
văn kiện trình Đại hội XIII của
Đảng; làm tốt công tác nhân sự Ban
Chấp hành Trung ương khoá XIII,
góp phần bảo đảm thành công Đại
hội lần thứ XIII của Đảng.

Mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương
cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách
nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện
và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các
nghị quyết của Trung ương và đặc
biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung
ương lần này.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố
bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khoá
XII. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ,
hoàn thành tốt trọng trách trước
Đảng, trước nhân dân và đất nước. 

Xin trân trọng cảm ơn n
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Nhiều điểm mới và dấu ấn nổi bật
1. Dự thảo Văn kiện chuẩn bị trình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

XIII của Đảng có nhiều điểm mới.
Mới không phải do ý tưởng chủ quan
của Tiểu ban và Tổ biên tập Văn kiện,

KhÁT Vọng PhÁT TrIỂn ĐẤT nước 
VÀ ĐổI MớI SÁng TẠO  

-  Điểm nhẤn cỦA Đại hội ĐẢng 
lần thứ Xiii

l GS, TS PhùnG hữu Phú
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương
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“Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng
trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học công
nghệ và đổi mới sáng tạo... Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức
mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá
trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát
huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam
trong thời kỳ mới...” 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
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mà mới do nhu cầu khách quan cấp
thiết của thực tiễn đất nước, thế giới
với nhiều thời cơ, thách thức đan xen,
đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận,
thực tiễn, đòi hỏi chúng ta phải vươn
lên mạnh mẽ hơn, đổi mới đồng bộ,
toàn diện hơn, ở trình độ cao hơn.
Mới do khả năng thực tế của đất nước
sau gần 35 năm đổi mới với những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và
những bài học kinh nghiệm quí báu
đúc kết từ quá trình lao động, sáng tạo
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân
ta; do đẩy mạnh hoạt động đối ngoại,
tích cực hội nhập quốc tế thành công
cho phép chúng ta tiến cùng thời đại,
nắm bắt, dự báo, tiếp cận được những
xu thế phát triển và những giá trị phổ
quát của nhân loại - những nhân tố
đó tạo nền tảng vững chắc để Việt
Nam có thể phát triển nhanh, bền
vững hơn ở tầm mức mới. Như vậy,
những điểm mới của dự thảo Văn
kiện Đại hội XIII phản ánh sự tương
thích giữa nhu cầu phát triển khách
quan của đất nước trong bối cảnh mới
và năng lực tiếp tục đổi mới của Đảng
và nhân dân ta.     

Những điểm  mới trong dự thảo
Văn kiện không phải chỉ mới về câu

chữ mà mới từ cách tiếp cận, tầm
bao quát, từ những tư tưởng chỉ đạo,
mục tiêu phấn đấu và những định
hướng phát triển đất nước trên cơ sở
tổng kết nghiêm túc thực tiễn đổi
mới đầy sáng tạo của nhân dân ta
qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh
xây dựng đất nước thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, năm 1991,
trọng tâm là mười năm thực hiện
Cương lĩnh bổ sung, sửa đổi năm
2011 và Chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội 2011-2020, năm năm thực
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII
của Đảng ; từ sự phân tích, dự báo
xu thế phát triển của thế giới; nghiên
cứu, tiếp thu các thành quả phát
triển lý luận.

2. Từ khi đất nước tiến hành công
cuộc đổi mới đến nay, mỗi kỳ Đại hội
Đảng đều có một số điểm nhấn tạo
ấn tượng sâu đậm trong nhận thức
của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo
sự thống nhất, đồng thuận, tin tưởng
trong Đảng, trong xã hội. Điểm nhấn
của Đại hội VI là Đại hội đổi mới;
Đại hội VII là Đại hội đề ra Cương
lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đại hội
VIII là Đại hội đề ra chủ trương đẩy



mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước; Đại hội IX là Đại hội xác
định kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế
tổng quát trong thời kỳ quá độ; Đại
hội X là Đại hội tổng kết 20 năm đổi
mới, xác định mục tiêu đưa đất nước
sớm ra khỏi tình trạng nước kém
phát triển; Đại hội XI là Đại hội ban
hành Cương lĩnh bổ sung, phát triển
và quyết định đổi mới mô hình tăng
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hội
nhập quốc tế; Đại hội XII là Đại hội
chủ trương xây dựng, chỉnh đốn

Đảng toàn diện về chính trị, tư
tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất
lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của
nền kinh tế... Vậy điểm nhấn của Đại
hội XIII là gì?

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội
XIII có một số điểm nhấn, trong đó
có hai thành tố mới  được đề cập và
nhấn mạnh nhiều lần, từ chủ đề Đại
hội,  quan điểm chỉ đạo, mục tiêu
tổng quát, định hướng phát triển,
nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến

LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

16 SỐ 86 (220) - 2020

Đất nước ngày càng đổi mới _ Ảnh: IT



lược. Đó là khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc với mục
tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành
nước phát triển, theo định hướng xã
hội chủ nghĩa và đổi mới sáng tạo.
Đây có thể xem là điểm nhấn trong
dự thảo Văn kiện và của Đại hội XIII,
phản ánh nhận thức mới của Đảng
về sức mạnh nội sinh và phương
thức phát triển đất nước trong bối
cảnh mới.
Khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc là nguồn lực nội
sinh, là năng lượng tiềm tàng tạo
thành sức mạnh vĩ đại của dân tộc
trong thời kỳ mới

3. Khát vọng, theo cách hiểu phổ
quát, là một trạng thái tinh thần,
phản ánh sự ước ao, mong muốn
thiết tha của con người về những
điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc
mạnh mẽ1. Keth D.Harrel - thuyết
trình gia nổi tiếng nước Mỹ , trong
nhiều tác phẩm nổi tiếng2 đã trình
bày sâu sắc, sinh động ý nghĩa của
khát vọng như là một dạng thức tích
cực của thái độ con người đối với
cuộc sống. Từ triết lý “thái độ là tất
cả”, Keth D.Harrel đã phân tích ý
nghĩa lớn lao của khát vọng. eo

ông, khát vọng chính là nguồn  động
lực có sức mạnh vô biên trong mỗi
con người, được thể hiện qua những
hoạt động không ngơi nghỉ để con
người không bao giờ từ bỏ ước mơ,
không bao giờ khuất phục trước
hoàn cảnh.

Khát vọng phát triển của một dân
tộc là sự cộng hưởng những khát
vọng vươn lên của cộng đồng, của
con người cùng quốc gia - dân tộc,
tạo thành nguồn năng lượng nội sinh
to lớn, sống động và sức mạnh vô
song. Đó chính là động lực trung
tâm của một quốc gia - dân tộc trên
con đường đi tới tương lai3. Đối với
Việt Nam, một dân tộc có truyền
thống đoàn kết, văn hiến, anh hùng,
khát vọng phát triển đất nước thật
sự là một sức mạnh nội sinh phi
thường, cội nguồn tạo nên những kỳ
tích trong suốt tiến trình hàng nghìn
năm dựng nước, giữ nước.

4. ời trung đại, Việt Nam đánh
thắng tất cả các cuộc chiến tranh
xâm lược của phong kiến phương
Bắc, giữ vững nền độc lập dân tộc,
sáng tạo nên nền văn minh Đại Việt
rực rỡ không phải chủ yếu bằng
tiềm năng quân sự, bằng sức mạnh
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vật chất, mà trước hết và chủ yếu
bằng sức mạnh quật khởi vĩ đại bắt
nguồn từ khát vọng về chủ quyền
quốc gia: sông núi nước Nam vua
Nam ở, về một quốc gia Đại Việt
vốn xây nền văn hiến đã lâu; núi
sông, bờ cõi đã chia, phong tục Bắc,
Nam cũng khác và khát vọng về một
đất nước phú cường non sông nghìn
thuở vững âu vàng.        

Trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản,
nhân dân Việt Nam đã đã đập tan
gông xiềng áp bức, bóc lột của đế
quốc, phong kiến, xây dựng và bảo
vệ Nhà nước cách mạng; đánh thắng
các thế lực xâm lược hùng mạnh,
bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, thống nhất đất nước, đưa
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Những chiến công oanh liệt đó được
tạo nên bằng sức mạnh vô địch của
chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh
hùng cách mạng khởi nguồn từ khát
vọng mãnh liệt được Chủ tịch Hồ
Chí Minh khái quát thành chân lý:
Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất
định không chịu mất nước, không
chịu làm nô lệ”4; không có gì quí hơn
độc lập, tự do5; nước Việt Nam là

một, dân tộc Việt Nam là một, sông
có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng
chân lý ấy không bao giờ thay đổi6.

Sau khi đất nước thống nhất, tiến
hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội trên phạm vi cả nước, với khát
vọng chiến thắng đói nghèo, lạc hậu,
nhân dân đồng lòng tin theo Đảng
tiến hành sự nghiệp  đổi mới. Khát
vọng ấm no, hạnh phúc đã chuyển
hóa thành sức mạnh to lớn đưa đất
nước vượt qua cuộc khủng hoảng
kinh tế - xã hội trầm trọng những
năm 80, đầu những năm 90 của thế
kỷ XX; vượt qua cuộc chấn động
chính trị toàn cầu khi mô hình chủ
nghĩa xã hội ở Liên bang Xô viết và
Đông Âu sụp đổ và những thử thách
khắc nghiệt do tác động của cuộc
khủng hoảng kinh tế, tài chính khu
vực những năm 1997-1998 và cuộc
khủng hoảng tài chính, suy giảm
kinh tế toàn cầu những năm 2008-
2009, đưa đất nước ra khỏi tình trạng
nước nghèo, kém phát triển, trở
thành nước đang phát triển, có thu
nhập trung bình; vượt lên, kiềm chế
thành công đại dịch Covid 19, hạn
chế đến mức thấp nhất những tổn
thất do dịch bệnh gây ra, ổn định
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kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống
nhân dân, khôi phục, duy trì tăng
trưởng. Khát vọng vươn lên của dân
tộc được phản ánh cụ thể và vô cùng
sinh động qua khát vọng chiến thắng
của Đội bóng U23 Việt Nam trong
năm 2018, 2019 trên đấu trường khu
vực và châu lục. Một đội ngũ cầu thủ
được đào tạo bài bản; được tổ chức
chặt chẽ, hợp lý; được dẫn dắt bởi
một đấu pháp khoa học và, đặc biệt
với khát vọng Việt Nam chiến thắng,
Việt Nam vô địch đã tạo nên kỳ tích
trên sân cỏ của Đội U23, thổi bùng
lên khát vọng vươn lên mãnh liệt của
cả dân tộc. Đây chính là thước đo và
cũng là minh chứng cho sức mạnh
kỳ diệu của khát vọng vươn lên của
toàn dân tộc.

5. Bước bào thập niên thứ ba của
thế kỷ XXI, trong Văn kiện trình Đại
hội XIII, Đảng chủ trương khơi dậy
ở một tầm cao mới khát vọng phát
triển đất nước Việt Nam phồn vinh,
hạnh phúc.

Khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc không phải là
một huyễn tưởng xuất phát từ ngẫu
hứng chủ quan, duy ý chí, mà là một
khát vọng bắt nguồn từ niềm tin

vững chắc vào cơ đồ, tiềm lực, vị thế
và uy tín của đất nước sau 35 năm
tiến hành công cuộc đổi mới; vào
bản lĩnh và những kinh nghiệm dầy
dạn mà Đảng, nhân dân ta đã kiểm
nghiệm, đúc kết trong thực tiễn lao
động, sáng tạo suốt mấy chục năm
qua. Đó cũng không phải là khát
vọng giản đơn, xuôi chiều, mà là
khát vọng được bồi đắp trên cơ sở
phân tích, dự báo, lường đoán kỹ
lưỡng những thời cơ, thuận lợi có
thể nắm bắt, phát huy; đồng thời
tỉnh táo cân nhắc, tính toán những
khó khăn, thách thức bên ngoài,
những yếu kém, trở ngại bên trong
cần phải kiên quyết khắc phục, thích
ứng, vượt qua với phương châm dĩ
bất biến ứng vạn biến, nhạy bén
chớp thời cơ, chủ động ứng phó với
nguy cơ, chuyển hóa nguy cơ thành
vận hội phát triển.

Khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc không chỉ là mơ ước
mà là khát vọng mang sức sống hiện
thực, được hình thành, bồi đắp trên
một cơ tầng khoa học về lộ trình
hướng đích với những bước đi được
dự liệu rõ ràng. Kế thừa, hoàn thiện
những mục tiêu đã được xác định từ
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những Đại hội Đảng trước đây; căn
cứ vào điều kiện, khả năng thực tế
của đất nước và xu thế phát triển của
thế giới, Dự thảo Văn kiện trình Đại
hội XIII xác định các mục tiêu cụ thể:
phấn đấu đến năm 2025, nước ta là
nước đang phát triển, có công nghiệp
theo hướng hiện đại, vượt qua mức
thu nhập trung bình thấp; đến năm
2030, là nước đang phát triển, cơ bản
có công nghiệp hiện đại, thu nhập
trung bình cao; đến năm 2045, trở
thành nước phát triển, thu nhập cao.

Khát vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc gắn liền với quá
trình xây dựng và phát huy hệ giá trị
quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị
chuẩn mực, cùng sức mạnh con
người Việt Nam trong thời kỳ mới7

gắn liền với phát huy đồng bộ hệ
động lực phát triển: dân chủ xã hội
chủ nghĩa; đại đoàn kết toàn dân tộc;
sức mạnh tổng hợp cuả hệ thống
chính trị; nguồn nhân lực chất lượng
cao, nhân tài; khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo...8.
Đổi mới sáng tạo - động lực thúc đẩy
mạnh mẽ công cuộc tiếp tục đổi mới
toàn diện, đồng bộ

6. Chân lý là cụ thể, cách mạng là

sáng tạo. Đổi mới  là một quá trình
tạo ra những biến đổi có tính cách
mạng. Đổi mới và sáng tạo là hai
mặt có quan hệ mật thiết với nhau
trong một quá trình phát triển.
Trong đổi mới có sáng tạo; sáng tạo
gắn liền với đổi mới. Công cuộc đổi
mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo
từ năm 1986 đến nay là một công
trình sáng tạo vĩ đại của toàn Đảng,
toàn dân ta. Đó là một quá trình
sáng tạo liên tục nhằm xóa bỏ cái cũ,
xây dựng cái mới từ gốc đến ngọn,
tạo ra cả lực lượng sản xuất mới lẫn
quan hệ sản xuất mới, cả cơ sở kinh
tế lẫn thượng tầng kiến trúc mới, cả
đời sống vật chất mới lẫn đời sống
tinh thần mới9.

Sự nghiệp đổi mới kết tinh thành
quả sáng tạo của toàn Đảng, toàn
quân, toàn dân trên các lĩnh vực của
đời sống đất nước, trên mọi địa bàn
với những cấp độ, trình độ khác
nhau, từ thấp đến cao, từ bộ phận
đến tổng thể, từ chưa hoàn chỉnh
đến hoàn chỉnh phù hợp với điều
kiện và trình độ phát triển kinh tế -
xã hội trong từng giai đoạn. Đổi mới
bắt đầu từ sự tổng kết thực tiễn, đúc
rút những kinh nghiệm thành công



và chưa thành công, trên cơ sở đó
tìm tòi, sáng tạo cách nghĩ, cách làm
mới. Đại hội VI của Đảng khởi
xướng công cuộc đổi mới chính là
bắt đầu từ những bài học vô cùng sâu
sắc được được đúc kết từ thực tiễn
những năm trước đổi mới và sự tổng
kết những mô hình mới, những cách
làm sáng tạo của nhân dân. Bước vào
giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, sáng tạo
được nâng lên tầm mức mới, dựa
trên sự cải tiến, ứng dụng tiến bộ
khoa học, công nghệ vào lãnh đạo,
quản lý, sản xuất kinh doanh, tạo ra
sự phát triển trên các lĩnh vực, các
khu vực, các địa bàn... Trình độ sáng
tạo trong giai đoạn này có bước tiến
mới. Những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa lịch sử của đất nước 35 năm
qua gắn liền với quá trình đổi mới,
sáng tạo bền bỉ của toàn Đảng, toàn
dân. Tuy nhiên, do trình độ khoa
học, công nghệ, trình độ phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước còn
thấp nên cấp độ, hiệu quả sáng tạo ở
nước ta còn hạn chế, chưa đủ sức tạo
ra những bước phát triển đột phá.

Hiện nay, thế giới đang bước vào
một thời kỳ phát triển mới. Cuộc

cách mạng công nghệ mới, được gọi
là cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư, đang diễn ra với quy mô lớn,
tốc độ rất nhanh chưa từng có tiền lệ,
với những đột phá về công nghệ, nhất
là trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo,
công nghệ người máy, internet kết nối
vạn vật, công nghệ nano, công nghệ
sinh học, khoa học vật liệu... Những
đột phá công nghệ tương tác, thúc
đẩy nhau đang tạo ra một thế giới số
hóa, tự động hóa, mọi hoạt động
ngày càng hiệu quả hơn, thông minh
hơn. Cách mạng công nghiệp lần thứ
tư tác động mạnh mẽ đến tất cả các
quốc gia, tạo ra cả thời cơ và thách
thức với nhiều đột biến trong quản lý,
quốc phòng, an ninh, sản xuất kinh
doanh, môi trường, sinh hoạt và đời
sống xã hội, con người10. 

Các nước đều chú trọng xây dựng,
thực thi chiến lược tận dụng thành
tựu và ứng phó với những thách thức
của cách mạng công nghiệp lần thứ
tư - yếu tố quyết định sự phát triển
bứt phá hay chậm chễ, tụt hậu của
một quốc gia. Đổi mới sáng tạo là tư
duy mới trong chiến lược phát triển
của hầu hết các quốc gia và trở thành
ngôn ngữ chung có ý nghĩa toàn cầu,
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thể hiện một cấp độ mới, trình độ
mới của sáng tạo, đổi mới, phát triển
-  đổi mới mạnh mẽ hơn, hiệu quả
hơn trên nền tảng sáng tạo và ứng
dụng các thành tựu khoa học, công
nghệ để tạo ra chất lượng mới,
những giá trị mới trong phát triển
kinh tế - xã hội nói chung, trong sản
phẩm hàng hóa nói riêng. Phát triển
hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia,
nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo là
công việc đang thu hút sự nỗ lực của
các nước, các cộng đồng lao động
sáng tạo trên toàn thế giới.

Với tư duy nhạy bén, những năm
qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh
đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy
mạnh ứng dụng, phát triển khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,
nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng
lực tiếp cận và và chủ động tham gia
cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư. Đặc biệt, ngày 27 tháng 9
năm 2019, Bộ Chính trị đã ban
hành Nghị quyết 52 “Về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham
gia cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư”. Nghị quyết nêu 4 quan
điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh:
“Chủ động, tích cực tham gia cuộc

Cách nạng công nghiệp lần thứ tư là
yêu cầu tất yếu khách quan; là
nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc
biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa
lâu dài của cả hệ thống chính trị và
toàn xã hội..., coi đó là giải pháp đột
phá với bước đi và lộ trình phù hợp
là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong
phát tiển kinh tế - xã hội”; “Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư yêu
cầu phải đổi mới tư duy về quản lý
kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng,
hoàn thiện thể chế cho phù hợp.
Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo,
cho thí điểm những vấn đề thực tiễn
mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi
mới sáng tạo”11.

Tư duy nhạy bén và tinh thần của
Nghị quyết 52 Bộ Chính trị được
khẳng định, nâng tầm trong Dự thảo
Văn kiện trình Đại hội XIII và đổi
mới sáng tạo có thể xem là một điểm
nhấn của Đại hội.

Cần hiểu đúng về đổi mới sáng tạo
để thống nhất nhận thức, hành động
trong toàn Đảng, toàn xã hội.

Đổi mới sáng tạo với triết lý không
có gì là không thể là thuộc tính quan
trọng của Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư, phản ánh tư duy và
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phương thức phát triển mới mang
tính phổ biến của toàn nhân loại.
Việt Nam hội nhập quốc tế ngày
càng trực tiếp, sâu rộng, chúng ta
cần tiếp cận, tiếp thu những tinh
hoa văn hóa nhân loại, những giá trị
trí tuệ mới, những kinh nghiệm
thành công của thế giới để tiến cùng
thời đại. Hơn nữa, đổi mới sáng tạo
chính là sự phát triển hợp qui luật ở
tầm vóc, trình độ mới quá trình đổi
mới vốn có của Đảng, nhân dân ta
trong hơn ba thập kỷ qua; là động
lực tiếp tục đẩy mạnh toàn diện,
đồng bộ công cuộc đổi mới đáp ứng
yêu cầu dựng xây  đất nước trong
thời kỳ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh
là hiện thân của đổi mới, sáng tạo.
Sinh thời, Người  căn dặn: ế giới
ngày ngày đổi mới, xã hội ngày một
phát triển, nhân dân ngày càng tiến
bộ, do vậy cán bộ, đảng viên không
thể “giữ cái kẹp giấy cũ không thay
đổi”, “tư tưởng, hành động cũng phải
phát triển”12.

Đổi mới sáng tạo phải được tiến
hành đồng thời, đồng bộ cả về tư
duy và hành động, phải “đổi mới
cách nghĩ, cách làm, đổi mới tư duy,
nhất là tư duy kinh tế, đổi mới

phong cách làm việc, đổi mới tổ
chức và cán bộ...”13.

Công cuộc đổi mới ở nước ta
được bắt đầu từ sự đổi mới tư duy
của Đảng, trước hết là tư duy kinh
tế theo nguyên tắc tôn trọng và làm
theo qui luật khách quan. Bối cảnh
của thế giới ngày nay đang xuất hiện
rất nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn
mới mẻ, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm
trí tuệ, dẫn dắt đất nước tiến kịp và
tiến cùng thời đại. Chủ tich Hồ Chí
Minh là tấm gương mẫu mực, ngời
sáng truyền lại bài học lớn về phong
cách tư duy đổi mới: nhạy bén nắm
bắt diễn biến lịch sử, chủ động tranh
thủ thời cơ, giữ vững nguyên tắc và
mạnh dạn sáng tạo, kịp thời đổi
mới, gắn liền lý luận với thực tiễn14.
Đổi mới sáng tạo về  tư duy cần nắm
vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa
“kiên định và đổi mới, vận dụng
sáng tạo” theo phương pháp biện
chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định
phải gắn liền với sáng sáng tạo và
sáng tạo phải trên cơ sở kiên định,
phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu
đổi mới, hội nhập, phát triển đất



nước.  Kiên định một cách máy móc
thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc,
bảo thủ, trì trệ, nhưng nếu không
kiên định, mà đổi mới sáng tạo một
cách vô nguyên tắc cũng rất dễ rơi
vào chủ nghĩa xét lại, chệch hướng,
“đổi mầu”15.

Trong hoạt động thực tiễn, đổi mới
sáng tạo phải được triển khai toàn
diện trên các lĩnh vực với nhiều giải
pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng
điểm, với lộ trình, bước đi được tính
toán kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với
điều kiện thực tế đất nước, tránh nôn
nóng, duy ý chí dẫn đến phiêu lưu,
mạo hiểm hoặc bàng quan, do dự,
ngại khó ngại khổ, chậm trễ, bỏ lỡ
thời cơ phát triển. Cần chú trọng xây
dựng môi trường thể chế thuận lợi;
tập trung phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên
cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa
học, công nghệ; thúc đẩy phát triển
hạ tầng thông tin, viễn thông..., tạo
những tiền đề thiết yếu để thực hiện
đổi mới sáng tạo có kết quả. Ưu tiên
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong phát
triển công nghệ số, thực hiện chuyển
đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, xã
hội, quản trị... từng bước hình thành

kinh tế số, xã hội số, chính phủ số,
tạo ra những giá trị mới và sức mạnh
tổng hợp mới của đất nước. ước
đo tính hợp lý của đổi mới sáng tạo
là hiệu quả phụng sự Tổ quốc, phục
vụ nhân dân theo chân lý Hồ Chí
Minh: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ
quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với
lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức
là không phải chân lý”16.

Đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của
toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội
ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội
ngũ cán bộ cấp chiến lược, những
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
các cấp, phải đi tiên phong, nêu
gương sáng dám nghĩ, dám làm, dám
đột phá vì sự nghiệp chung; đội ngũ
trí thức, doanh nhân  đóng vai trò
nòng cốt trong lao động, sáng tạo;
động viên, phát huy vai trò chủ thể
và sức sáng tạo vĩ đại của nhân dân;
hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Với khát vọng xây dựng đất nước
Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc
được thúc đẩy bằng động lực đổi mới
sáng tạo, nhất định đất nước ta sẽ “
bước  tới đài vinh quang để sánh vai
cùng các cường quốc năm châu”
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trong thế kỷ XXI như tâm nguyện
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại17 và

mong ước cháy bỏng của toàn dân
tộc ta n



Thế giới trong thập niên tới
có những chuyển biến lớn
với nhiều sự kiện diễn ra

một cách nhanh chóng, bất ổn, bất
định, khó lường. Nhưng trong sự
phức tạp, ngổn ngang, đầy mâu
thuẫn ấy, vẫn có thể tìm ra những
nét chung nhất, tác động đến chiều
hướng vận động, phát triển của thế
giới và của mỗi nước. Tổng hòa
những nét chúng ấy tạo nên một
diện mạo hay còn gọi là cục diện thế
giới. Trong các giai đoạn lịch sử đầy
sáng tạo của cách mạng Việt Nam,
nhất là gần 35 năm đổi mới vừa qua,
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan
tâm đến việc nhìn nhận cục diện thế
giới, phân tích những tác động của

tình hình thế giới đối với các nước
nói chung và đối với Việt Nam nói
riêng, từ đó dự liệu những định
hướng, chính sách phát triển đất
nước theo dòng thời cuộc.
I. Về cục diện thế giới và khu vực

Có thể quan niệm cục diện thế giới
là tình hình mọi mặt của thế giới, là
bức tranh toàn cảnh phản ánh tổng
quan lực lượng và quan hệ giữa các
chủ thể của quan hệ quốc tế, trước
hết là các cường quốc, các trung tâm
quyền lực lớn trong một phạm vi
không gian và ở một khung thời gian
nhất định. Về nội hàm, cục diện thế
giới bao quát tất cả các lĩnh vực từ
chính trị, kinh tế, quân sự đến văn
hóa, tôn giáo... Về khung thời gian, có
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thể là một thời điểm hay một khoảng
thời gian cụ thể là vài năm. eo đó,
cục diện thế giới là bức tranh toàn
cảnh của diện mạo thế giới trên một
“lát cắt” thời gian cụ thể.

Việc nghiên cứu cục diện thế giới
tập trung vào trạng thái “tĩnh” của
tình hình thế giới không mâu thuẫn
với bản chất “động” của tình hình và
quan hệ quốc tế luôn luôn biến đổi
do tác động của các nhân tố chủ
quan (chiến lược, chính sách của
các chủ thể) và khách quan, nhất là
các xu thế lớn của thế giới. Các
nhân tố này làm thay đổi tương
quan lực lượng và quan hệ giữa các
chủ thể và do đó làm thay đổi cục
diện - điều có thể quan sát được qua
đánh giá và phân tích trong một
hoặc nhiều “lát cắt”1.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Cộng sản Việt Nam đã nhận định:
“Cục diện thế giới theo xu hướng đa
cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn.
Các nước lớn điều chỉnh chiến lược,
vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh
tranh, kiềm chế lẫn nhau, tác động
mạnh đến cục diện thế giới và các
khu vực. Những biểu hiện của chủ
nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa

cường quyền áp đặt, chủ nghĩa thực
dụng ngày càng nổi lên trong quan
hệ quốc tế. Các thể chế đa phương
đứng trước những thử thách lớn.
Các nước đang phát triển, nhất là các
nước vừa và nhỏ đang đứng trước
những cơ hội và khó khăn, thách
thức lớn trên con đường phát triển.
Trong bối cảnh đó, tập hợp lực
lượng, liên kết, cạnh tranh, đấu tranh
giữa các nước trên thế giới và khu
vực vì lợi ích quốc gia tiếp tục diễn
ra rất phức tạp.

Những vấn đề toàn cầu như an
ninh tài chính, an ninh năng lượng,
an ninh nguồn nước, an ninh lương
thực, biến đổi khí hậu, thiên tai,
dịch bệnh có nhiều diễn biến phức
tạp. Cộng đồng quốc tế phải đối phó
ngày càng quyết liệt hơn với các
thách thức an ninh truyền thống,
phi truyền thống, đặc biệt là an ninh
mạng và các hình thức chiến tranh
kiểu mới.

Kinh tế thế giới phục hồi chậm,
gặp nhiều khó khăn, thách thức và
còn nhiều biến động khó lường. Các
quốc gia tham gia ngày càng sâu vào
mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn
cầu. Biến động của giá cả thế giới, sự
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bất ổn định về tài chính, tiền tệ và
vấn đề nợ công tiếp tục gây ra những
hiện tượng bất lợi đối với nền kinh
tế thế giới”...2

Châu Á - ái Bình Dương, trong
đó có khu vực Đông Nam Á tiếp tục
là trung tâm phát triển năng động, có
vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược
ngày càng quan trọng trên thế giới.
Đồng thời, đây cũng là khu vực cạnh
tranh chiến lược giữa một số nước
lớn có nhiều nhân tố bất ổn. Tranh
chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo
trong khu vực và trên Biển Đông tiếp
tục diễn ra gay gắt, phức tạp. ASEAN
trở thành Cộng đồng, tiếp tục phát
huy vai trò quan trọng trong duy trì
hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác,
liên kết kinh tế trong khu vực, nhưng
cũng đứng trước nhiều khó khăn,
thách thức bên trong và bên ngoài...

Để nhận rõ tình hình thế giới
trong thập niên tới, có thể căn cứ vào
một số nội dung chính yếu.

ứ nhất, xu hướng đa cực, đa
trung tâm và sự điều chỉnh chiến lược
của các nước lớn

ực tế cho thấy trong tương
quan lực lượng trên thế giới hiện
nay, Mỹ tiếp tục duy trì được tiềm

lực mạnh nhất cả về chính trị, kinh
tế, khoa học công nghệ và quân sự
trong vòng 10-15 năm tới. Tuy nhiên
sức mạnh tương đối so sánh với các
nước lớn khác đang bị thu hẹp, vị trí
số một thế giới của Mỹ ngày càng bị
thách thức và có nguy cơ bị một số
nước vượt qua trong một số lĩnh vực
nhất định.

Trong khi đó, Nga mặc dù đang
gặp nhiều khó khăn thách thức
nhưng vẫn khẳng định vai trò của
một cường quốc, cạnh tranh ảnh
hưởng với Mỹ trong việc can dự và
giải quyết nhiều vấn đề lớn của thế
giới. Nga đã thành công trong việc
bảo vệ lợi ích chiến lược tại Ucraina
và nhiều khu vực khác trong không
gian “hậu Xô viết”, ngăn chặn đáng
kể bước “Đông tiến” của Mỹ và
NATO; tham gia trực tiếp vào cuộc
chiến chống IS và ngăn chặn Mỹ -
Phương Tây can thiệp quân sự sâu
vào Sirya. Mục tiêu lâu dài của Nga
là khôi phục lại vị thế siêu cường của
Liên Xô trước đây, song tới năm
2020, vị thế của Nga vẫn chưa được
cải thiện đáng kể.

Đến năm 2020, Nhật Bản vẫn là
cường quốc kinh tế thế giới nhưng
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nhiều khả năng sẽ bị Ấn Độ thách
thức ở vị trí số 3. Mục tiêu chiến
lược của Nhật Bản là trở thành một
cường quốc phát huy ảnh hưởng cả
về kinh tế, chính trị và quân sự
trong khu vực và trên thế giới. Về
đối ngoại, chính phủ Nhật Bản triệt
để phát huy công cụ “ngoại giao
kinh tế”, sửa đổi Hiến pháp, gỡ bỏ
một số ràng buộc nội bộ để tăng
quyền tự do hành động trong một
số vấn đề liên quan đến an ninh
quốc gia, tăng cường quan hệ đồng
minh với Mỹ, cùng Mỹ liên kết chặt
chẽ và chia sẻ trách nhiệm. Ở khu
vực, Nhật Bản tập trung xử lý quan
hệ với Trung Quốc, mức độ tùy
thuộc lợi ích kinh tế giữa Nhật Bản
và Trung Quốc tiếp tục gia tăng
nhưng căng thẳng nhất là tranh chấp
trên biển ngày càng gia tăng. Nhật
Bản quan tâm hơn tới các nước
Đông Nam Á vì lợi ích chiến lược và
lợi ích kinh tế, tham gia tích cực hơn
các cơ chế hợp tác do ASEAN chủ
đạo để có vai trò lớn hơn. 

Nhiều dự báo cho thấy, đến năm
2020, Ấn Độ sẽ rút ngắn khoảng
cách với Nhật Bản để chuẩn bị trở
thành nền kinh tế thứ 3 thế giới,

thậm chí có thể ở vị trí cao hơn vào
năm 2050. Về đối ngoại, Ấn Độ tiếp
tục duy trì cân bằng quan hệ với các
nước lớn, trước hết là Mỹ và Trung
Quốc, nhưng cạnh tranh lợi ích và
ảnh hưởng với Trung Quốc sẽ gay
gắt hơn. Ấn Độ tiếp tục khẳng định
ảnh hưởng của mình ở khu vực Nam
Á và Ấn Độ Dương, đẩy mạnh chiến
lược “hướng Đông” và gia tăng ảnh
hưởng ở Đông Nam Á và Đông Á,
quan tâm hơn đến an ninh biển và
bảo vệ trật tự trên biển.

Liên minh châu Âu (EU) có vị trí,
vai trò quan trọng trong đời sống
kinh tế, chính trị trên thế giới. Các
thành viên trong EU sẽ tiếp tục duy
trì quan hệ đồng minh chiến lược với
Mỹ trong các vấn đề toàn cầu; tăng
cường liên kết quốc phòng để tự
phòng thủ và bảo vệ quyền lợi ở các
khu vực cận kề châu Âu; tiếp tục
nâng cao vai trò và vị thế của EU trên
cơ sở đẩy mạnh hoạt động của các tổ
chức đa phương quốc tế; quan tâm
hơn tới quan hệ với các nước châu Á
- ái Bình Dương, trong đó chú
trọng thúc đẩy quan hệ với Trung
Quốc về kinh tế. Hiện tại nội bộ EU
và trong từng nước của EU cũng



đang nảy sinh những thách thức
chưa từng có về khủng hoảng người
tị nạn, nợ công, nguy cơ khủng bố và
đặc biệt là việc Anh ra khỏi EU.

Một trong những đối thủ nặng cân
nhất cạnh tranh vị trí của Mỹ trong
trật tự thế giới là Trung Quốc. Với
mục tiêu chiến lược xuyên suốt là
vươn lên thành cường quốc số 1 thế
giới, Trung Quốc tập trung phát
triển kinh tế và đầu tư mạnh về quân
sự. Trung Quốc tuyên bố “vĩnh viễn
không xưng bá, vĩnh viễn không
bành trướng”, nhưng lại nhấn mạnh
nhiệm vụ hàng đầu của chính sách
đối ngoại là kiên quyết bảo vệ chủ
quyền, an ninh và lợi ích phát triển
quốc gia, “quyết không khuất phục
trước bất cứ sức ép nào từ bên ngoài”.
Trung Quốc đòi hỏi “quyền lợi và
nghĩa vụ cân bằng” khi tham gia
quản trị toàn cầu; ưu tiên các cơ chế
khu vực và liên khu vực mà Trung
Quốc có lợi ích, hướng các cơ chế
này vào phục vụ tốt nhất cho lợi ích
của Trung Quốc. Trung Quốc đang
từng bước từ bỏ chính sách “giấu
mình chờ thời”; tự tin và thực dụng
hơn trong đối ngoại; sử dụng mạnh
hơn “con bài kinh tế” trong quan hệ

với các nước; chủ động và cứng rắn
hơn trong quan hệ với các nước lớn,
các nước láng giềng, nhất là trong
những vấn đề Trung Quốc coi là có
lợi ích “cốt lõi”; Trung Quốc đang
từng bước thúc đẩy thay đổi trật tự
khu vực và thế giới. 

ực tế tình hình trên cho thấy
trật tự thế giới đang trong quá trình
diễn biến nhanh chóng theo hướng
đa trung tâm, đa cực.

ứ hai, các vấn đề toàn cầu và an
ninh phi truyền thống ngày càng
nghiêm trọng

Ngày nay tất cả các quốc gia trên
thế giới đều chịu tác động của vấn đề
toàn cầu như khủng bố quốc tế, tội
phạm xuyên quốc gia, phổ biến vũ
khí hủy diệt, thảm họa thiên tai,
thảm họa môi trường sinh thái,
nghèo đói và dịch bệnh, an ninh
lương thực, an ninh nguồn nước, an
ninh mạng. Đại dịch Covid-19 với
sức tàn phá vô cùng nhanh chóng
trên khắp thế giới thực sự đã trở
thành thảm họa của nhân loại. Bên
cạnh đó, cạn kiệt tài nguyên, nhất là
năng lượng và nguồn nước cũng
đang là vấn đề nổi trội, tác động tới
an ninh và phát triển của nhiều
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nước, nhiều khu vực. Nhu cầu về tài
nguyên của các nền kinh tế, đặc biệt
là các nền kinh tế mới nổi và các nền
kinh tế của các nước đang phát triển
sẽ tăng vọt dẫn tới việc cạnh tranh
các nguồn tài nguyên vốn đã gay gắt
sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Cùng với những vấn đề đe dọa an
ninh toàn cầu và an ninh phi truyền
thống nêu trên, an ninh biển cũng
đang nổi lên trong thời gian tới. An
ninh biển không chỉ liên quan đến an
toàn các tuyến đường hàng hải mà
ngày càng mở rộng ra các khía cạnh
khác như an ninh môi trường biển,
các nguồn lợi hải sản. Do tác động
của việc gia tăng các tranh chấp biển,
đảo và các chuyển biến của an ninh
phi truyền thống khác, an ninh biển
sẽ trở thành một trong những vấn đề
chi phối quan hệ giữa các nước.

Trong một bài phát biểu của mình,
cựu Tổng ư ký Liên hợp quốc
Bakimun đã nhận xét: “chân trời có
vẻ tối đi”. ế giới đang ở trong thời
kỳ có nhiều xáo động. Chủ nghĩa dân
tộc nổi lên rất mạnh, chủ nghĩa phân
hóa cũng đang phát triển và những
tư tưởng cũng như hành vi công
quyền, cực đoan đang trỗi dậy. Vấn

đề dân tộc, tôn giáo chưa bao giờ
phức tạp như bây giờ. Tất cả những
điều đó không thể giải quyết trong
một sớm, một chiều, mà sẽ kéo dài,
vô cùng phức tạp.

ứ ba, về tình hình kinh tế thế giới 
ực tế hiện nay và dự báo trong

thập kỷ tới, nền kinh tế thế giới có
nhiều biến động phức tạp, địa vị của
các nền kinh tế lớn trên thế giới đang
bị xáo trộn. Nổi bật nhất là sự phát
triển kinh tế của các nước gặp nhiều
khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế
chậm lại. Hậu quả của khủng hoảng
kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-
19 gây ra ảnh hưởng tới nhiều nước,
nhất là một số nền kinh tế lớn. Kinh
tế Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ suy giảm
nghiêm trọng, khu vực đồng tiền
chung Châu Âu vừa gặp phải một cú
sốc mạnh là nước Anh rời khỏi EU,
nay lại vấp vào cuộc khủng hoảng
này nên sẽ gặp nhiều thách thức.
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng
đang chậm dần lại bồi thêm thiên tai
và dịch bệnh nên càng đối mặt với
những khó khăn chồng chất. Hiện tại
các nước phải tập trung cấu trúc lại
nền kinh tế, chuyển đổi mô hình
tăng trưởng, hướng tới phát triển
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trong điều kiện mới nhưng vẫn chưa
thể lấy lại đà tăng trưởng một cách
mạnh mẽ trong những năm tới.

ứ tư, về tình hình khu vực Châu
Á - ái Bình Dương

Về kinh tế, Châu Á - ái Bình
Dương luôn chiếm tỷ trọng lớn trong
kinh tế thế giới. Chỉ riêng các nền
kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác
kinh tế Châu Á - ái Bình Dương
(APEC) đã chiếm hơn 40% dân số,
55% tổng GDP và 44% thương mại
thế giới. Những năm qua, trong khi
các khu vực khác gặp khó khăn kinh
tế, các nước châu Á - ái Bình
Dương vẫn duy trì tốc độ tăng
trưởng khá cao và trở thành đầu tàu
phục hồi kinh tế thế giới. 

Về chính trị, châu Á - ái Bình
Dương trở thành một trong những
khu vực biến động nhất thế giới.
Tính chất phức tạp của tranh chấp
lãnh thổ, biển, đảo ở khu vực; quá
trình Trung Quốc vươn ra cả về kinh
tế và quân sự cùng với việc Mỹ thúc
đẩy chiến lược tăng cường sự hiện
diện mọi mặt, nhất là về an ninh,
quân sự làm cho khu vực luôn ở
trạng thái hòa dịu xen lẫn căng
thẳng. Các vấn đề do lịch sử để lại,

tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo và
những biến động chính trị, chiến
lược cũng làm cho chủ nghĩa dân tộc
ở một số địa bàn nổi lên mạnh mẽ.

ASEAN và từng nước thành viên
đều đứng trước nhiều cơ hội và
thách thức. Tốc độ liên kết còn
chậm. Việc xây dựng cộng đồng có
tiến triển nhưng mức độ thực chất
còn thấp. ASEAN tiếp tục là một tổ
chức chưa thật chặt chẽ nhưng vẫn
có vai trò quan trọng trong việc điều
hòa lợi ích giữa các nước lớn đối với
khu vực. 
II. Những tác động đối với nhiệm vụ
quốc phòng, an ninh 

Nhìn nhận từ cục diện, xu hướng
phát triển của tình hình thế giới và
hướng chiến lược, chính sách của các
nước lớn có thể đưa đến những tác
động đối với nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh, bảo vệ Tổ quốc của nước ta
theo chiều thuận và không thuận.

1. Tác động thuận
ứ nhất, quá trình toàn cầu hóa

cùng với xu hướng phát triển của các
liên kết tiểu khu vực, khu vực, liên
khu vực tạo ra những cơ hội để có
thể tranh thủ mở rộng thị trường,
thu hút đầu tư vốn và công nghệ để
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phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc. Quá trình chuyển dịch
mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu của
các nền kinh tế lớn và các tập đoàn
đa quốc gia, tăng cường đầu tư trực
tiếp vào nước ta sẽ tạo cơ hội gia tăng
liên kết và đan xen lợi ích giữa Việt
Nam và các nước, góp phần bảo đảm
môi trường hòa bình, ổn định.

ứ hai, từ những yếu tố ràng
buộc, tác động tùy thuộc lẫn nhau
tạo ra môi trường thuận lợi để có thể
tập trung cho phát triển; cả các nước
lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật
Bản đều tránh đối đầu trực tiếp, thỏa
hiệp giải quyết những mâu thuẫn về
lợi ích, bất đồng. Các nước lớn gia
tăng cạnh tranh ảnh hưởng nhưng
đều có lợi ích chung trong việc duy
trì hòa bình, ổn định ở khu vực
Đông Nam Á. ASEAN tuy còn nhiều
khó khăn trong quá trình xây dựng
và phát triển Cộng đồng nhưng vẫn
tiếp tục duy trì vai trò trung tâm
trong các tiến trình hợp tác ở khu
vực. Ở mức độ khác nhau, các nước
đều quan tâm đến và mở rộng quan
hệ hợp tác với Việt Nam.

ứ ba, với vị trí địa chính trị, địa
kinh tế và là một nước lớn ở Đông

Nam Á, một thành viên có vai trò
ngày càng quan trọng trong ASEAN,
Việt Nam có cơ hội tranh thủ tất cả
các nước bên trong và ngoài khu vực
phục vụ cho mục tiêu bảo đảm an
ninh và thúc đẩy phát triển.

ứ tư, Việt Nam có cơ hội phát
huy vai trò tích cực trong quá trình
hình thành kiến trúc khu vực, có
điều kiện để nâng cao vị thế và sử
dụng vị thế của mình để phục vụ
hiệu quả hơn cho mục tiêu phát triển
phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc, kể cả mục tiêu cụ thể
trong quan hệ với các đối tác chủ
chốt, nhất là các nước lớn.

2. Tác động không thuận
ứ nhất, cạnh tranh ngày càng

gay gắt, quá trình đổi mới cơ cấu
kinh tế, đổi mới công nghệ và cuộc
đua về kinh tế trong quá trình hội
nhập có thể đẩy Việt Nam vào thế bất
lợi (chuyển giao công nghệ lạc hậu,
ô nhiễm môi trường; khai thác kiệt
quệ tài nguyên...), gia tăng nguy cơ
tụt hậu xa hơn với các nước trong
khu vực và rơi vào bẫy thu nhập
trung bình thấp.

ứ hai, nguy cơ rơi vào thế “kẹt”
giữa Mỹ và Trung Quốc trong một số
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vấn đề, hoặc là bị cả hai bên lôi kéo,
hoặc là phải ở thế “lưỡng đầu thọ
địch”; vấn đề Biển Đông vẫn còn
diễn biến phức tạp.

ứ ba, thách thức về an ninh
truyền thống và phi truyền thống có
thể nghiêm trọng hơn. An ninh
kinh tế, nhất là an ninh tài chính, an
ninh mạng tiếp tục diễn biến phức
tạp. Các diễn biến tiêu cực về kinh
tế - xã hội trong nước cùng với sự
lợi dụng phá hoại của các thế lực
thù địch bên ngoài có thể tác động
tới an ninh chính trị, ổn định xã hội
của đất nước.
III. Những vấn đề đặt ra và hướng
giải quyết

Hiện nay, trong quan hệ quốc tế
đang hình thành những mối liên kết,
liên minh, tập hợp lực lượng đan
xen nhau rất linh hoạt, co dãn và cơ
động tùy theo vấn đề, tùy theo khu
vực, tùy theo thời điểm và tùy theo
lợi ích. Tất cả điều đó tạo ra những
thời cơ và thách thức mới, tác động
tới quốc phòng và an ninh của nước
ta cả theo chiều thuận và không
thuận. Vấn đề đặt ra là phải làm thế
nào để có thể nắm chắc tình hình,
tận dụng thời cơ, vượt qua thách

thức đưa đất nước tiếp tục phát triển
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Có thể nêu những vấn đề vừa cơ
bản, vừa bức thiết đang đặt ra và
hướng giải quyết như sau:

1. Công tác dự báo của Việt Nam
còn có mặt hạn chế. Vì vậy cần đặc
biệt coi trọng công tác dự báo chiến
lược, trong đó các lĩnh vực tình báo và
nghiên cứu khoa học về an ninh -
quân sự đóng vai trò quan trọng; đổi
mới tư duy an ninh quốc gia trong
tình hình mới. Phải xác định đúng vị
thế quốc gia hiện tại và dự báo tương
lai, lợi ích quốc gia trước mắt và lâu
dài, thực lực và tiềm lực quốc phòng
- an ninh; trên cơ sở đánh giá và dự
báo sát tình hình để hoạch định
chính xác định hướng phát triển đất
nước trong giai đoạn mới. 

2. Kết hợp sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại là vấn đề cốt lõi
trong quan hệ với quốc tế nên cần
xây dựng chiến lược đối ngoại dài
hạn trong quan hệ với các khu vực,
với các nước láng giềng, bạn bè
truyền thống. Đẩy mạnh công tác
đối ngoại (cả chính trị, kinh tế, văn
hóa, quốc phòng - an ninh) theo
phương châm “Việt Nam là bạn,
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đối tác tin cậy và có trách nhiệm
của các nước trên thế giới”. ường
xuyên chăm lo củng cố và tăng
cường mối quan hệ đoàn kết đặc
biệt giữa ba nước Đông Dương,
hướng tới thiết lập quan hệ đối tác
chiến lược với tất cả các nước
ASEAN, củng cố đoàn kết nội bộ
khối, tích cực thúc đẩy xây dựng
thành công Cộng đồng ASEAN, giữ
vững, duy trì vai trò chủ đạo của
ASEAN trong các vấn đề khu vực.
Chủ động tăng cường quan hệ với
Trung Quốc và cân bằng hợp lý
quan hệ chiến lược với các nước lớn
khác, tránh bị phụ thuộc vào một
nước lớn nào đó. Trên cơ sở chính
nghĩa và luật pháp quốc tế, giữ gìn
hòa bình và ổn định, linh hoạt ứng
xử trong các vấn đề quốc tế, không
để bất cứ bên nào lôi kéo cuốn vào
vòng tranh chấp.

3. Nền kinh tế của Việt Nam còn
nhiều điểm yếu kém khi hội nhập đặt
ra yêu cầu cần phải xây dựng nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa hiện đại, phát triển bền
vững, độc lập, tự chủ. Tập trung thực
hiện các giải pháp nâng cao chất
lượng tăng trưởng, năng suất lao

động và sức cạnh tranh của nền
kinh tế, cơ cấu lại tổng thể và đồng
bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Coi trọng
xây dựng đội ngũ doanh nhân tài
đức song toàn. Hoàn thiện hệ thống
luật pháp, tăng cường quản lý vĩ mô,
quản lý rủi ro; đổi mới hoạt động
giám sát các nguồn vốn đầu tư nước
ngoài; bảo hộ thích đáng hoạt động
sản xuất, kinh doanh trong nước.

4. Trước những thách thức mới của
tình hình thế giới và khu vực cùng với
một số diễn biến phức tạp trong nước,
nhiệm vụ đặt ra là hiện đại hóa Quân
đội, tăng cường khả năng và tiềm lực
quốc phòng đủ sức bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ và các lợi ích quốc gia, tăng
cường tiềm lực an ninh để giữ vững
an ninh chính trị và bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội trong nước. Kết hợp
xây dựng thế trận quốc phòng toàn
dân, thế trận an ninh nhân dân, thế
trận lòng dân vững mạnh, tranh thủ
sự ủng hộ và hỗ trợ quốc tế, đấu
tranh ngoại giao để bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ.

5. Phải tạo lập thế và lực mới của
đất nước trên cơ sở củng cố, tăng



cường và phát huy sức mạnh tổng hợp
các lực lượng, các cấp, các ngành,
các lĩnh vực của đất nước (nhất là
sức mạnh của hệ thống chính trị làm
nòng cốt) kết hợp sức mạnh trong
nước với sự ủng hộ quốc tế để bảo
vệ an ninh quốc gia. am khảo các
mô hình quản lý và phát triển kinh
tế - xã hội mà các nước láng giềng,
bè bạn đã thực hiện thành công để
có thể áp dụng vào công cuộc xây
dựng, bảo vệ và phát triển đất nước
Việt Nam một cách hợp lý.

6. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết
định để phát triển đất nước và hội nhập
quốc tế nên cần tăng cường công tác
chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng Nhà
nước và các tổ chức chính trị - xã hội

trong sạch, vững mạnh, ổn định tình
hình chính trị trong nước. Lấy dân làm
gốc, khuyến khích sáng tạo, trọng dụng
nhân tài, phát huy dân chủ, củng cố
khối đại đoàn kết toàn dân, kiên quyết
phòng, chống suy thoái về tư tưởng
chính trị, tham nhũng; nâng cao đời
sống nhân dân. Chủ động hóa giải các
mâu thuẫn trong nhân dân, củng cố
niềm tin của người dân đối với Đảng.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,
bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và
chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa
bình, ổn định, chủ động và tích cực hội
nhập quốc tế để phát triển đất nước.
Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam
trong khu vực và trên thế giới n
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(1) Xem: GS, TS Phùng Hữu Phú - PGS, TSKH Nguyễn Văn Đặng, PGS, TS Nguyễn Viết
ông: Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.76.
(2) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương
Đảng, Hà Nội, 2016, tr.71-73.
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Cơn bão COVID-19 bùng
phát và lan nhanh trên
phạm vi toàn thế giới vào

đầu năm 2020. Tác động của đại dịch
bị khuếch đại bởi quá trình toàn cầu
hóa, sự kết nối và tương thuộc chặt
chẽ lẫn nhau giữa các nền kinh tế, sự
di chuyển dễ dàng của người dân từ
nước này sang nước khác, từ vùng
này sang vùng khác. Tác động của
đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế
thế giới và Việt Nam là chưa từng có
tiền lệ.

Cho tới nay, dịch bệnh COVID-19
vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại
nhiều quốc gia trên thế giới, tác động
tiêu cực lên hầu hết các nền kinh tế
lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,
Liên minh châu Âu và Việt Nam, đe
dọa đến tăng trưởng kinh tế, phát
triển doanh nghiệp và thu nhập của
người lao động.

Bài viết tập trung phân tích tác
động của đại dịch COVID-19 đến
nền kinh tế thế giới và Việt Nam, từ
đó gợi mở các giải pháp nhằm hạn
chế rủi ro của dịch bệnh lên nền kinh
tế, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, giữ
ổn định kinh tế và cấu trúc xã hội,
tạo cơ sở cho tăng trưởng kinh tế bền
vững trong những năm tới.
1. Tác động của đại dịch COVID-19
đến kinh tế thế giới

Tính đến sáng ngày 7/9/2020, cả
thế giới có gần 27,5 triệu người bị
mắc covid-19, trong đó có 19,3 triệu
người đã được chữa trị khỏi, 886 585
người tử vong1. Mỹ là quốc gia có số
ca nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 lớn
nhất, gần 6,5 triệu người, tiếp đến là
Ấn Độ, Brazil, Nga, Nam Phi... Số ca
nhiễm và tử vong do vi-rút SARS-
CoV-2 gây ra chưa có dấu hiệu dừng
lại mà vẫn tiếp tục tăng từng ngày

tác Động cỦA Đại dịch cOVid-19 
Đến KInh Tế Thế gIớI VÀ VIệT naM

l GS, TS nGuyễn QuanG Thuấn
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương



trên thế giới. Tại Việt Nam, sau hơn
3 tháng không phát hiện thêm ca lây
nhiễm trong cộng đồng, thì những
ngày cuối tháng 7, những ca bệnh
mới đã được phát hiện mà chưa tìm
được nguồn lây bệnh. Tính cho đến
ngày 7 tháng 9, Việt Nam ghi nhận
1049 ca mắc Covid-19 và số người tử
vong là 35 người2.

Sự bùng phát của dịch bệnh
COVID-19 trên thế giới và quay trở
lại tại Việt Nam mà chưa có vắc-xin
điều trị buộc các quốc gia phải sử
dụng các biện pháp như giãn cách xã
hội, đeo khẩu trang nơi công cộng,
rửa tay thường xuyên, tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Đại dịch COVID-19 đang tác
động mạnh mẽ lên chuỗi giá trị toàn
cầu thông qua các trung tâm của
chuỗi. Trong đại dịch COVID-19,
các quốc gia chịu tác động nặng nề
cũng là các trung tâm của mạng sản
xuất toàn cầu như Trung Quốc, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Khi đại dịch
bùng nổ, các biện pháp giãn cách xã
hội được thực hiện, nhiều hoạt động
sản xuất tạm dừng lại. Chuỗi cung
ứng bị đứt đoạn ảnh hưởng đến các

hoạt động đầu tư, thương mại toàn
cầu, từ đó làm suy giảm tăng trưởng
nền kinh tế thế giới nói chung và
nhiều quốc gia, khu vực nói riêng. 

Do tác động của COVID-19, đầu
tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu năm
2020 được Hội nghị Liên hợp quốc
về ương mại và Phát triển (UNC-
TAD) đánh giá sẽ thu hẹp “từ mức
1.540 tỷ USD năm 2019 xuống dưới
1.000 tỷ USD”. eo dự báo của
UNCTAD, năm 2021 dòng vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài sẽ giảm thêm
5-10% và có thể bắt đầu phục hồi từ
năm 20223. Cho đến nay [5/8/2020],
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức
tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới,
khả năng dòng FDI phục hồi là rất
mịt mờ.

ương mại toàn cầu - gắn kết
chặt chẽ với chuỗi cung ứng và dòng
FDI toàn cầu - cũng đang chịu tác
động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.
Vào ngày 4/8/2020, Tổ chức ương
mại ế giới (WTO) đã dự báo
thương mại toàn cầu giảm 13% trong
năm 2020. Cấu trúc sản xuất toàn
cầu mang tính tập trung cao độ, một
số trung tâm lớn trên thế giới cung
ứng đầu vào, đóng vai trò quan trọng
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trong chuỗi giá trị và mạng sản xuất
toàn cầu, vì thế cú sốc COVID-19 tác
động đến các trung tâm sản xuất sẽ
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt
động sản xuất và thương mại toàn
cầu. Bên cạnh đó, một số quốc gia
chuyển sang “tự cung tự cấp” trong
thời kỳ dịch bệnh như một biện pháp
phản ứng trước đại dịch COVID-19
sẽ càng làm cho thương mại toàn cầu
thêm tồi tệ4.

Đại dịch COVID-19 tác động đến
hai trụ cột trong tăng trưởng kinh tế
toàn cầu là thương mại và đầu tư, do
đó cũng sẽ tác động làm suy giảm
tăng trưởng sản lượng toàn cầu.
eo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền
tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 24/6, tăng
trưởng kinh tế toàn cầu trong năm
nay [2020] ước giảm 4,9%. Dự báo
của IMF cũng phản ánh tình hình
kinh tế thế giới ngày càng tồi tệ hơn
khi mà vào tháng 4, IMF dự báo tăng
trưởng thế giới giảm 3%. Dự báo của
Ngân hàng ế giới cho nền kinh tế
toàn cầu thậm chí còn tồi tệ hơn, tổ
chức này dự báo tăng trưởng kinh tế
toàn cầu sẽ suy giảm 5,2% năm 2020.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ được IMF
dự báo giảm 8%, tăng trưởng của

khu vực đồng tiền chung châu Âu
giảm 10,5%, Nhật Bản giảm 5,8% và
Trung Quốc tăng trưởng ở mức thấp
1%. Tăng trưởng kinh tế thế giới và
tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ là
bạn hàng thương mại lớn của Việt
Nam suy giảm sẽ tác động trực tiếp
đến thương mại, đầu tư của nền kinh
tế nước ta.

Tác động của COVID-19 đến việc
làm toàn cầu cũng rất mạnh mẽ.
eo Tổ chức ương mại ế giới
(ILO), trong quý II/2020, “tổng số giờ
làm việc toàn cầu đã giảm 14%”,
“tương đương 400 triệu lao động toàn
thời gian”. Mức giảm việc làm toàn
cầu còn mạnh hơn so với dự báo
trước đó của ILO (Nhật Đăng, 2020).
Suy giảm việc làm bên cạnh nguyên
nhân sản xuất đi xuống, còn do việc
nhiều quốc gia thực hiện các biện
pháp giãn cách xã hội để chống sự
bùng phát của vi-rút SARS-CoV-2.

Đại dịch COVID-19 còn làm bộc
lộ những điểm yếu của các tổ chức
và hệ thống toàn cầu như hệ thống y
tế thế giới khi mà Tổ chức Y tế ế
giới (WHO) được cho là phản ứng
quá chậm chạp khi để dịch bệnh
bùng phát.
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Tuy nhiên, đại dịch COVID-19
cũng đem đến những nhìn nhận
mới rõ nét hơn về cơ hội phát triển.
Chẳng hạn, trong thời kỳ dịch bệnh
COVID-19 và thực hiện giãn cách
xã hội, các cuộc họp, học, hội thảo
trực tuyến nở rộ ở các quy mô và cấp
độ khác nhau cho thấy tiềm năng
của mạng internet đã chưa được
khai thác một cách đầy đủ từ trước
đến nay. Chẳng hạn, Quốc hội Việt
Nam đã có những phiên họp trực
tuyến mang tính tiên phong; Đại hội
đồng Liên hợp quốc tổ chức họp
trực tuyến lần đầu tiên trong lịch sử
vào những ngày tháng 6 - thời điểm
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức
tạp khó lường; hay Đại hội đồng liên
Nghị viện ASEAN sẽ dự kiến họp
trực tuyến trong tháng 9/2020.
Nhiều trường học các cấp, nhiều
cuộc họp trong và ngoài nước đã
tiến hành trực tuyến. Điều này giúp
tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời
gian đi lại cho mọi người. Tuy nhiên,
thể chế đi liền với đó cũng cần có sự
thay đổi để đáp ứng trước quá trình
chuyển đổi số đó.

Tóm lại, đại dịch COVID-19 là cú
sốc y tế mạnh mẽ, tác động đến mọi

mặt lên nền kinh tế thế giới. Tăng
trưởng toàn cầu và của nhiều quốc
gia, khu vực ở mức âm; đầu tư và
thương mại toàn cầu suy giảm; người
lao động mất việc làm, tỷ lệ thất
nghiệp tăng cao. Trong khó khăn
dịch bệnh mang lại, cũng có những
cơ hội xuất hiện, nhất là những hoạt
động kinh tế - xã hội trực tuyến như
bán hàng trực tuyến, học trực tuyến,
họp trực tuyến và thậm chí có những
doanh nghiệp có kế hoạch dài hạn
cho nhân viên làm việc trực tuyến tại
nhà. COVID-19 đang đẩy nhanh quá
trình ứng dụng và cho ra đời những
sản phẩm mới từ cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0. Và như vậy, đại dịch
đem đến cho thế giới những khó
khăn, thách thức; nhưng đồng thời
cũng đem đến cơ hội. Quốc gia nào
biết tận dụng cơ hội sẽ có khả năng
vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch. Và
ngược lại, quốc gia nào không tận
dụng tốt cơ hội sẽ gặp nhiều khó
khăn trong thời kỳ “hậu COVID”.
2. Tác động của đại dịch COVID-19
đến nền kinh tế Việt Nam

Qua gần 35 năm đổi mới (1986-
2020), nền kinh tế Việt Nam đã đạt
được nhiều thành tựu to lớn. Tăng



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

41SỐ 86 (220) - 2020

trưởng kinh tế luôn ở mức dương,
có nhiều năm tăng trưởng đạt mức
cao trên dưới 8%; tỷ lệ nghèo giảm
mạnh từ 58% năm 1993 xuống
11,3% năm 2009 và xuống còn chưa
đến 4% vào năm 2019; thu nhập
người dân được cải thiện rõ rệt, đời
sống người dân nâng cao. Tuy nhiên,
cũng trong hơn 3 thập niên đổi mới,
nền kinh tế Việt Nam nhiều lần chịu
tác động bởi các cú sốc bên ngoài
như cuộc khủng hoảng tài chính
châu Á năm 1997, cuộc khủng
hoảng tài chính thế giới năm 2008
và cú sốc dịch tễ vào năm 2020.
Khác với 2 cú sốc trước là cú sốc tài
chính - tiền tệ, cú sốc COVID-19 lần
này chưa từng có tiền lệ, tác động
mạnh mẽ lên nhiều nước trên thế
giới nói chung và Việt Nam nói
riêng.

Mặc dù tác động của đại dịch
COVID-19 lên nền kinh tế nước ta
qua nhiều khía cạnh, nhưng chủ yếu
qua 2 yếu tố chính là cung và cầu.
Đối với yếu tố cầu, dịch bệnh
COVID-19 cùng với việc thực hiện
biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ
thị số 16/CT-TTg của ủ tướng
Chính phủ vào đầu tháng 4/2020 tại

nước ta làm tiêu dùng trong nước sụt
giảm mạnh. Trong khi đó, các nền
kinh tế lớn (Mỹ, Trung Quốc, EU,
Nhật Bản, Hàn Quốc) cũng chịu ảnh
hưởng lớn bởi dịch bệnh và thực
hiện các biện pháp giãn cách xã hội
dẫn đến tăng trưởng kinh tế suy
giảm, kéo theo sự sụt giảm về cầu
nhập khẩu, trong đó có hàng hóa
nhập khẩu từ Việt Nam. 

eo số liệu của Tổng cục ống
kê (2020), trong 6 tháng đầu năm
2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm
0,8% so với cùng kỳ năm 2019 và nếu
loại trừ yếu tố giá thì còn giảm mạnh
hơn, giảm 5,3% (cùng kỳ năm 2019
tăng 8,5%). Trong đó, doanh thu bán
lẻ hàng hóa 6 tháng tăng 3,4% so với
cùng kỳ năm 2019, những mặt hàng
thiết yếu đối với cuộc sống như
lương thực, thực phẩm; đồ dùng,
dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng;
nhưng những mặt hàng như may
mặc; phương tiện đi lại; vật phẩm
văn hóa, giáo dục chịu ảnh hưởng
nặng nề bởi các biện pháp giãn cách
xã hội lại có tốc độ giảm. 

Cũng trong 6 tháng đầu năm
2020, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn
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uống giảm tới 18,1% so với cùng kỳ
năm 2019; doanh thu du lịch lữ
hành giảm tới 53,2% - đây là lĩnh
vực chịu tác động nghiêm trọng
nhất bởi dịch bệnh COVID-19 và từ
việc thực hiện các biện pháp giãn
cách xã hội.

Đối với cầu đầu tư, 6 tháng đầu
năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội
tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước
- mức tăng thấp nhất trong giai đoạn
2016-2020, trong đó khu vực Nhà
nước tăng 7,4%; khu vực ngoài Nhà
nước tăng 4,6% và đầu tư trực tiếp
nước ngoài giảm 3,8% (Tổng cục
ống kê, 2020). Làm phép so sánh
với năm 2019 để cho thấy dịch bệnh
COVID-19 tác động đến nhu cầu
vốn của khu vực nào là mạnh nhất.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, vốn
đầu tư toàn xã hội tăng 10,3% so với
cùng kỳ năm trước; trong đó, khu
vực Nhà nước tăng 3%, khu vực
ngoài nhà nước tăng 16,4% và khu
vực có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài tăng 9,7%. Như vậy, nhu cầu
đầu tư của 2 khu vực: khu vực ngoài
nhà nước và khu vực có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài sụt giảm trong
6 tháng đầu năm 2020 so với cùng

kỳ năm trước. Vốn đầu tư khu vực
FDI giảm mạnh nhất, từ tăng trưởng
9,7% năm 2019 xuống tăng trưởng
âm 3,8% năm 2020; tăng trưởng vốn
đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước
sụt giảm từ 16,4% năm 2019 xuống
còn 7,4% năm. Tuy nhiên, điểm sáng
duy nhất là vốn đầu tư của khu vực
nhà nước tăng từ 3% năm 2019 lên
7,4% năm 2020. Trong thời điểm
nền kinh tế gặp khó khăn và tổng
cầu suy giảm, Nhà nước đã đóng vai
trò quan trọng nhằm hạn chế sự suy
giảm của tổng cầu.

Đối với nhu cầu bên ngoài cũng
có sự suy giảm, trong 6 tháng đầu
năm 2020, kim ngạch hàng hóa xuất
khẩu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm
2019, trong đó khu vực kinh tế
trong nước có kim ngạch hàng hóa
xuất khẩu tăng 11,7%; khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu
thô) giảm 6,7%. Điểm đáng lưu ý,
trong 6 tháng đầu năm 2019, kim
ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng
7,3% so với cùng kỳ năm trước; khu
vực kinh tế trong nước tăng 10,8%
và khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài (kể cả dầu thô) tăng 5,9%.
Như vậy, khu vực kinh tế trong
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nước vẫn duy trì được kim ngạch
xuất khẩu tăng trên 10%; khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài có kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa năm 2020 giảm
và năm 2019 tăng, do đó làm cho
kim ngạch xuất khẩu của nền kinh
tế tăng vào năm 2019 và giảm vào
năm 2020. ực trạng này cho thấy
kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế
nước ta phụ thuộc rất lớn vào khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài và đại
dịch COVID-19 tác động tiêu cực
đến đầu tư và chuỗi giá trị toàn cầu
cũng đang tác động đến xuất khẩu
của nền kinh tế nước ta.

Nói chung, do ảnh hưởng đại dịch
COVID-19, cầu của nền kinh tế (tiêu
dùng, đầu tư, xuất khẩu) bị sụt giảm,
từ đó làm suy giảm hoạt động sản
xuất và tăng trưởng của nền kinh tế.
Các biện pháp Chính phủ đang triển
khai hiện nay chủ yếu hướng tới kích
thích tổng cầu và phục hồi sản xuất.

Đối với yếu tố cung, đại dịch
COVID-19 và thực hiện giãn cách xã
hội làm đứt gẫy chuỗi cung ứng đầu
vào và lao động. Chẳng hạn, trong
ngành công nghiệp ô tô, do linh kiện
đầu vào khan hiếm cùng với thực
hiện giãn cách xã hội nên các doanh

nghiệp sản xuất ô tô trong nước như
Honda, Nissan, Toyota, Ford,
Hyundai... phải tuyên bố tạm dừng
sản xuất, chỉ đến khi thời kỳ giãn
cách xã hội kết thúc và chuỗi cung
ứng được kết nối trở lại, các doanh
nghiệp sản xuất ô tô mới quay trở lại
hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp, nhất là các
doanh nghiệp có chuyên gia người
nước ngoài và người lao động nước
ngoài chịu tác động nặng nề từ
COVID-19 khi nguồn cung lao
động bị thiếu. Chi phí sử dụng lao
động trong thời kỳ của dịch bệnh
cũng cao hơn khi các doanh nghiệp
phải đầu tư thêm khẩu trang, nước
sát khuẩn, thực hiện các biện pháp
an toàn trong lao động để tránh lây
nhiễm vi-rút.

Ở góc độ xã hội, COVID-19 tác
động làm tăng tỷ lệ nghèo và cận
nghèo về thu nhập và làm sụt giảm
thu nhập tạm thời của hộ gia đình
và người lao động. eo kết quả
khảo sát của UNDP và UN
WOMEN (2020), “trong tháng 12
năm 2019, trung bình tỷ lệ hộ nghèo
là 11,3%. Tỷ lệ này tăng lên tới 50,7%
trong tháng 4 năm 2020. Tỷ lệ hộ cận
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nghèo tăng từ 3,8% vào tháng 12
năm 2019 lên 6,5% vào tháng 4 năm
2020”. Quan trọng hơn, những hộ
gia đình thuộc nhóm dân tộc thiểu
số và hộ gia đình có lao động phi
chính thức và gia đình những người
nhập cư chịu tác động từ dịch bệnh
lớn hơn. Cũng theo kết quả điều tra
của UNDP và UN WOMEN (2020),
“thu nhập trung bình của các hộ gia
đình DTTS trong tháng 4 và tháng 5
năm 2020 lần lượt chỉ tương ứng
25,0% và 35,7% mức tháng 12 năm
2019. Trong khi đó, những con số
này cao hơn, lần lượt ước tính
khoảng 30,3% và 52% đối với nhóm
hộ gia đình Kinh-Hoa.Trong tháng
4 và tháng 5 năm 2020, thu nhập
trung bình của hộ di cư được ước
tính chỉ tương đương 25,1% và
43,2% của tháng 12 năm 2019.
Những con số này lần lượt là 30,8%
và 52,5% đối với nhóm hộ gia đình
không di cư.”

COVID-19 tác động lên mọi mặt
của phát triển kinh tế - xã hội, ảnh
hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh
tế, hoạt động thương mại, lao động,
việc làm và thu nhập của người lao
động. Tuy nhiên, đứng trước cú sốc

này, Nhà nước đã nhanh chóng thực
hiện các giải pháp mạnh – trước là
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh,
sau là để phát triển kinh tế. Các giải
pháp đã chứng tỏ thành công bước
đầu khi khống chế hoàn toàn dịch
bệnh, không để dịch bệnh lây lan
trong cộng đồng trong thời gian dài
(trên 3 tháng) và các hoạt động phát
triển kinh tế - xã hội, nhất là hoạt
động du lịch cũng đang bắt đầu trên
con đường khởi sắc trở lại trước khi
dịch bệnh bùng phát lần nữa vào
cuối tháng 7/2020.
3. Giải pháp chính sách cho giai
đoạn tới

Nước ta đang chuẩn bị Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, tổng kết thực hiện Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai
đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045
hướng đến xây dựng Việt Nam trở
thành nước phồn vinh, hạnh phúc.

Yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế gắn
với chuyển đổi mô hình tăng
trưởng; hoàn thiện thể chế kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa; phát triển khoa học – công
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nghệ, đổi mới sáng tạo; thực hiện
chuyển đổi số nền kinh tế đang trở
nên gấp gáp hơn bao giờ hết vì đó là
cách thức để nền kinh tế tăng
trưởng nhanh và bền vững, đuổi kịp
các nước đi trước và đạt được tầm
nhìn xây dựng một nước Việt Nam
phồn vinh, hạnh phúc.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19
xuất hiện vào năm cuối thực hiện
Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2011-2020 và khả
năng sẽ ảnh hưởng đến một vài năm
đầu của Chiến lược giai đoạn 2021-
2030 đang đặt ra những thách thức
mới không lường trước được. Đây
là cú sốc bất ngờ làm nền kinh tế
chệch khỏi đường ray đang trên đà
phát triển kể từ năm 2012. Vì thế, để
nền kinh tế nhanh chóng quay trở
lại đường ray phát triển bình
thường mới, cú sốc dịch bệnh vô
tiền khoáng hậu này cần được xử lý
kịp thời, không để kéo dài và không
để các vấn đề phát sinh trong thời
kỳ dịch bệnh tồn đọng, kéo chậm
tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch
cơ cấu nền kinh tế. Để hướng đến
mục tiêu dài hạn, Chính phủ cần có
giải pháp hợp lý loại bỏ cú sốc dịch

tễ này, không để cho cú sốc
COVID-19 tạo ra những vấn đề kéo
dài trong nền kinh tế. Nói cách
khác, sẽ cần các giải pháp để giúp
nền kinh tế trong thời gian sắp tới
vừa phát triển kinh tế, vừa ổn định
xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng
nhanh và bền vững.

Trước tác động của đại dịch
COVID-19 lên nền kinh tế, Chính
phủ đã nhanh chóng đưa ra các
chính sách tiền tệ, tài khóa, an sinh
xã hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
và người dân vượt qua giai đoạn
khó khăn nhất của cú sốc COVID-
19. ứ nhất, gói chính sách tiền tệ
- tín dụng nhằm cơ cấu lại, giãn -
hoãn nợ và xem xét giảm lãi đối với
tổng dư nợ chịu ảnh hưởng. ứ
hai, gói cho vay mới với tổng hạn
mức cam kết khoảng 300.000 tỷ
đồng với lãi suất ưu đãi hơn tín
dụng thông thường từ 1-2,5%/năm.
ứ ba, gói tài khóa (giãn, hoãn
thuế và tiền thuê đất, giảm một số
sắc thuế và phí) với tổng giá trị
180.000 tỷ đồng. ứ tư, gói an sinh
xã hội 62.000 tỷ đồng cho hơn 20
triệu lao động và đối tượng yếu
thế... (chi tiết các chính sách hỗ trợ
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Chính sách hỗ trợ Ngân sách (tỷ đồng) Loại hình hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng

Gói tài chính để hỗ trợ
doanh nghiệp

180.000 
Hoãn nộp thuế và hoãn nộp thuế sử dụng đất và tiền thuê nhà,
vv.Đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong hơn 30 tiểu
ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ

Các khoản vay với lãi
suất bằng 0 để trả
lương cho công nhân

236-1.000 Các khoản vay không có lãi suất;
- Doanh nghiệp có 100 lao động trở lên, ít nhất 30% lao động
phải nghỉ luân phiên cộng dồn từ 1 tháng trở lên.
- Doanh nghiệp giải thể và phá sản cần vay vốn để trả lương
cho ngườilao động.
- Doanh nghiệp, có từ 50 lao động trở lên và ít nhất 10% nghỉ
việc; hoặc không có nguồn tài chính để trả lương cho người lao
động và phải chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động

Gói bảo trợ xã hội 61.580 Trợ giúp tiền mặt trong 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6
năm 2020); Người có công với Cách mạng, hộ nghèo và cận
nghèo, lao động chính thức bị mất việc nhưng không đủ điều
kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, lao động phi chính
thức (đối với một số loại việc làm phi nông nghiệp) bị mất việc
làm; hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 100 triệu
đồng ngừng hoạt động, v.v.

Giảm giá điện 11.000 Giảm 10% giá điện (tháng 4 - 6/2020) đối với tất cả các hộ gia
đình và doanh nghiệp

Giảm lãi suất vay 
ngân hang

Các ngân hàng giảm lãi suất, miễn và giảm phí dịch vụ giao
dịch. Các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu
đủ điều kiện vay với lãi suất 4,5-5%/năm (thấp hơn lãi suất
huy động tiền gửi)

Gói tín dụng của các
ngân hang thương mại

285.000 Các khoản vay. Các doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng, hoặc ít bị
ảnh hưởng nhất nhưng cần vốn để phát triển sau đại
dịchCOVID-19, trong các khu vực: nuôi trồng thủy sản, nông
nghiệp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điện, v.v. Các doanh
nghiệp bị ảnh hưởng nặng cũng có thể vay nếu chứng minh
được khả năng trả nợ.

Bảng 1. Chính sách của Chính phủ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng ứng phó với tác động của COVID-19

Nguồn: UNDP và UN WOMEN (2020)
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nền kinh tế - xem bảng).
Các gói hỗ trợ cho các chủ thể

trong nền kinh tế đang được triển
khai và chưa thể đánh giá đầy đủ
hiệu quả ngay được. Nền kinh tế
chưa kịp hồi phục từ đợt sóng
COVID-19 lần thứ nhất khi cả nước
thực hiện giãn cách toàn xã hội vào
tháng 4/2020 thì vào cuối tháng
7/2020, những ca lây nhiễm vi-rút
trong cộng đồng và bùng phát mạnh
trở lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng
đến sức khỏe của nền kinh tế. Mục
tiêu vừa phát triển kinh tế, vừa
phòng chống dịch tốt đang trở nên
khó khăn, thách thức hơn bao giờ
hết. Tuy nhiên, mục tiêu này không
phải là bất khả thi với sự quyết tâm
của Chính phủ, sự vào cuộc của các
bộ, ban, ngành, địa phương và sự
chung tay, góp sức của toàn bộ người
dân cả nước trong cuộc chiến chống
sự lây lan của vi-rút SARS-CoV-2.
Để thực hiện nhiệm vụ kép vừa
chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ổn
định xã hội đầy khó khăn, trong thời
gian tới một số giải pháp chính sách
được gợi ý thực hiện như sau:

ứ nhất, nhanh chóng khoanh
vùng, xét nghiệm trên diện rộng để

tiến tới hạn chế sự lây lan của dịch
bệnh. Những hoạt động có sự tương
tác đông người (hoạt động du lịch, lễ
hội, quán bar...) cần bị hạn chế, nhất
là tại những điểm nóng về dịch bệnh.
Cần tuyên truyền để người dân thực
hiện các biện pháp phòng chống sự
lây lan của vi-rút như đeo khẩu
trang, hạn chế tụ tập đông người nơi
công cộng, rửa tay thường xuyên. 

ứ hai, đẩy nhanh giải ngân đầu
tư công theo mục tiêu ủ tướng
Chính phủ đặt ra, gắn trách nhiệm
giải ngân đầu tư công cho người
đứng đầu; các bộ, ban, ngành, địa
phương cần đồng hành, phối hợp
chặt chẽ với nhau nhằm tháo gỡ nút
thắt để có thể nhanh chóng giải ngân
đầu tư công, vừa kích thích tổng cầu
trong ngắn hạn, vừa tạo ra năng lực
cho nền kinh tế nhằm tăng trưởng
trong dài hạn.

ứ ba, khu vực FDI - xét cả về
đầu tư trực tiếp nước ngoài và kim
ngạch xuất khẩu - trong 6 tháng đầu
năm 2020 có tăng trưởng âm, điều
này là do tác động tiêu cực của đại
dịch COVID-19 lên nền kinh tế thế
giới, làm đứt chuỗi cung ứng toàn
cầu và khu vực, do đó ảnh hưởng
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đến đầu tư trực tiếp nước ngoài và
xuất khẩu của khu vực này. Tuy
nhiên, khu vực kinh tế trong nước có
tăng trưởng đầu tư giảm nhưng kim
ngạch xuất khẩu tăng vẫn tương đối
tốt. Đối với khu vực này, Chính phủ
cần có các chính sách hỗ trợ (miễn,
giảm thuế, giãn nộp bảo hiểm xã hội,
giảm lãi suất...) cho các doanh
nghiệp trong nước khi đứng trước
các khó khăn và cú sốc tiêu cực từ
bên ngoài.

ứ tư, lao động tự do, hộ kinh
doanh, người nhập cư, người dân
tộc thiểu số chịu tác động từ dịch
bệnh COVID-19 mạnh mẽ hơn so
với các nhóm đối tượng khác; vì thế
gói hỗ trợ Chính phủ đang triển
khai cần tháo gỡ điểm nghẽn để
nguồn lực hỗ trợ tìm đến được các
địa chỉ chịu tác động mạnh mẽ nhất
từ dịch bệnh.

ứ năm, cú sốc dịch tễ chưa có
tiền lệ này cho thấy hệ thống y tế và
giáo dục của Việt Nam cần được
củng cố và cần có những thay đổi
căn bản. Nhà nước cần củng cố cơ
sở vật chất y tế và giáo dục nhằm
ứng phó hiệu quả trước các cú sốc y
tế trong tương lai. Quan trọng hơn,

cơ sở vật chất y tế và giáo dục cần
được thay đổi để tận dụng thành quả
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
(ví dụ học online) nhằm thích nghi
tốt trong bất kỳ cú sốc hay hoàn
cảnh nào.

ứ sáu, trong nền kinh tế tương
thuộc lẫn nhau, sự suy giảm tăng
trưởng hay đứt chuỗi cung ứng bên
ngoài sẽ gây tác động tiêu cực đến
nền kinh tế và hoạt động sản xuất
trong nước. Tuy nhiên, phụ thuộc
quá mức vào khu vực FDI (trong đầu
tư và xuất khẩu) sẽ tạo nên rủi ro lớn
cho nền kinh tế khi gặp phải các cú
sốc bên ngoài. Trong tình hình này,
Việt Nam cần tư duy lại và nhìn nhận
lại mô hình phát triển để tạo nên mô
hình có sự cân bằng tốt hơn giữa các
động lực của tăng trưởng.

ứ bảy, hội nhập ngày càng sâu
rộng vào nền kinh tế thế giới thông
qua các hiệp định thương mại tự do
là xu thế tất yếu, tuy nhiên nền kinh
tế cũng sẽ phải đương đầu với nhiều
cú sốc từ bên ngoài hơn. Xây dựng
một nền kinh tế mạnh, có sức khỏe
tốt là cần thiết, nhưng việc xây dựng
một nền kinh tế có tính thích nghi
cao, có sức chống chịu tốt trong một



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

49SỐ 86 (220) - 2020

thế giới diễn biến phức tạp, khó lường
sẽ còn cần thiết hơn. Điều này đòi
hỏi phải có tầm nhìn, chiến lược
nhằm phát triển lực lượng doanh
nghiệp trong nước có tính gắn kết,
có sức cạnh tranh và thực sự là
những trụ cột cho nền kinh tế trong
tương lai.

ứ tám, đại dịch COVID-19 đặt
nền kinh tế nước ta trước những
thách thức vô cùng to lớn, nhưng
đồng thời cũng đem lại những cơ
hội. Cú sốc này góp phần thúc đẩy
nhanh quá trình chuyển đổi số của
nền kinh tế; lợi ích to lớn trong ứng
dụng các thành quả của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 đem lại được

nhìn nhận rõ nét hơn, sản phẩm mới
xuất hiện và phát triển rộng rãi. Các
xu thế này đòi hỏi phải có sự thay đổi
thể chế, quy định nhằm thúc đẩy nền
kinh tế số phát triển.

Các giải pháp trên vừa là các giải
pháp ứng phó mang tính cấp bách;
vừa là các giải pháp nền tảng, căn cơ
lâu dài. Một khi các giải pháp được
triển khai, thực hiện hiệu quả và nền
kinh tế nhanh chóng quay trở lại
đường ray phát triển đầy triển vọng
như đã diễn ra trong những năm
qua; mục tiêu trở thành một Việt
Nam phồn vinh, hạnh phúc trong
tương lai sẽ trở nên rõ ràng hơn và
khả thi hơn n

1 Các số liệu này đang thay đổi theo từng ngày, giờ.
2 Số liệu về số ca mắc dịch Covid, tử vong cũng đang tăng dần từng ngày.
3 https://baodautu.vn/du-bao-dong-von-fdi-toan-cau-se-giam-40-do-dai-dich-covid-19-
d124239.html.
4 http://trungtamwto.vn/chuyen-de/15869-wto-du-bao-lac-quan-hon-ve-thuong-mai-
toan-cau.



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

50 SỐ 86 (220) - 2020

Hiến pháp năm 2013 đã
hiến định: Đảng Cộng sản
Việt Nam gắn bó mật thiết

với nhân dân, chịu sự giám sát của
nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của
mình. Đảng gắn bó mật thiết với
nhân dân đã được thể chế hóa, cụ thể
hóa trong nhiều văn kiện của Đảng
và Nhà nước. Bài viết này tập trung
đề cập đến thể chế hóa, cụ thể hóa
nguyên tắc hiến định: Đảng chịu sự
giám sát của nhân dân và chịu trách
nhiệm trước nhân dân về những quyết
định của mình.
1. Quá trình phát triển nhận thức về
vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm
của Đảng

Ngay trong cuốn “Đường Cách

mệnh” được xuất bản năm 1927, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề: Cách
mệnh trước hết phải có cái gì? Và
Người trả lời: “Trước hết phải có đảng
cách mệnh, để trong thì vận động  và
tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc
với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp
mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh
mới thành công, cũng như người cầm
lái có vững thuyền mới chạy”1. Người
còn khẳng định “Lực lượng của giai
cấp công nhân và nhân dân lao động
là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng
lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo
mới chắc chắn thắng lợi”2. 

Đại hội VI của Đảng (năm 1986)
xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam
là hạt nhân lãnh đạo nền chuyên
chính vô sản ở nước ta, tập trung nỗ

Về nguyên tắc hiến Định: 
Đảng chịu SỰ gIÁM SÁT của nhân

Dân VÀ chịu TrÁch nhIệM 
Trước nhân Dân 

VỀ nhỮng quyếT Định của MÌnh
l PGS, TS nGuyễn ViếT ThônG

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương
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lực của toàn dân, xây dựng thành
công chủ nghĩa xã hội trong cả nước,
bảo vệ độc lập, thống nhất vĩnh viễn
của Tổ quốc”3.

Đại hội VII của Đảng (năm 1991)
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội đã xác định rõ hơn vai
trò, thẩm quyền và trách nhiệm của
Đảng: “Đảng lãnh đạo hệ thống
chính trị, đồng thời là một bộ phận
của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật
thiết với nhân dân, chịu sự giám sát
của dân, hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật”4. Đây là lần
đầu tiên vấn đề Đảng chịu sự giám sát
của nhân dân được xác định trong
văn kiện Đảng. Đại hội VIII, IX của
Đảng tiếp tục khẳng định vai trò,
trách nhiệm của Đảng đã được xác
định trong Cương lĩnh năm 1991.

Đại hội X của Đảng (năm 2006)
tiếp tục xác định rõ hơn, Đảng Cộng
sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn
trọng và phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, chịu sự giám sát của nhân
dân; dựa vào nhân dân để xây dựng
Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân
dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị;

đồng thời là một bộ phận của hệ
thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng
và phát huy vai trò của Nhà nước,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại hội XI của Đảng (năm 2011)
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển
năm 2011) đã xác định rõ hơn Đảng
Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong
của giai cấp công nhân, đồng thời là
đội tiên phong của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam; đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và của
dân tộc Việt Nam. Cương lĩnh (bổ
sung, phát triển năm 2011) cũng đã
bổ sung nhận thức về vai trò, thẩm
quyền trách nhiệm của Đảng: “Đảng
Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm
quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã
hội... Đảng lãnh đạo hệ thống chính
trị, đồng thời là bộ phận của hệ
thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với
nhân dân, tôn trọng và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, dựa
vào nhân dân để xây dựng Đảng,
chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt
động trong khuôn khổ Hiến pháp và



LÝ LUẬN & THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

52 SỐ 86 (220) - 2020

pháp luật”5. Đây là bước phát triển về
tư duy lý luận của Đảng.

Như vậy, vấn đề Đảng chịu sự
giám sát của nhân dân đã được
khẳng định trong văn kiện Đảng từ
Đại hội VII đến nay.
2. Quá trình hiến định vai trò lãnh
đạo của Đảng trong Hiến pháp

Hiến pháp năm 1946, năm 1959
chưa hiến định vai trò lãnh đạo của
Đảng. Đến Hiến pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1980, Điều 4 quy định: Đảng Cộng
sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ
tham mưu chiến đấu của giai cấp
công nhân Việt Nam, được vũ trang
bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực
lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước,
lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu
quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và
phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công
nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ
chức của Đảng hoạt động trong
khuôn khổ Hiến pháp.

ể chế hóa Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, được Đại hội VII
của Đảng thông qua, Điều 4, Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam năm 1992 tiếp tục
hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng:
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên
phong của giai cấp công nhân Việt
Nam, đại biểu trung thành quyền lợi
của giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và của cả dân tộc, theo chủ
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà
nước và xã hội. Mọi tổ chức của
Đảng hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật.

ể chế hóa Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát
triển năm 2011), kế thừa Hiến pháp
năm 1980 và Hiến pháp năm 1992,
Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
2013 quy định:

“1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội
tiên phong của giai cấp công nhân,
đồng thời là đội tiên phong của nhân
dân lao động và của dân tộc Việt
Nam, đại biểu trung thành lợi ích của
giai cấp công nhân, nhân dân lao
động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
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2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó
mật thiết với Nhân dân, phục vụ
Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân
dân, chịu trách nhiệm trước Nhân
dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt
động trong khuôn khổ Hiến pháp và
pháp luật”6.

Quy định: Đảng Cộng sản gắn bó
mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân
dân, chịu sự giám sát của nhân dân,
chịu trách nhiệm trước nhân dân về
những quyết định của mình là một
trong những điểm mới của Hiến
pháp năm 2013 so với các bản Hiến
pháp trước đó.

Các bản Hiến pháp của Việt Nam
đều được nhân dân thảo luận góp ý
kiến và đồng tình. Ngay từ bản Hiến
pháp đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi
nhận quyền của nhân dân trong xây
dựng Hiến pháp. Khoản c, Điều thứ
70 của Hiến pháp năm 1946 quy
định: Những điều thay đổi khi đã
được Nghị viện ưng chuẩn thì phải
đưa ra toàn dân phúc quyết. Khoản
4, Điều 120, Hiến pháp năm 2013

quy định: Hiến pháp được thông qua
có ít nhất hai phần ba tổng số đại
biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.
Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp
do Quốc hội quyết định.

Như vậy, có thể khẳng định vai trò
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước
và xã hội đã bảo đảm tính chính danh.
3. Thực trạng việc thể chế hóa, cụ thể
hóa: Đảng chịu sự giám sát của nhân
dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân
về những quyết định của mình

a. ực trạng việc thể chế hóa, cụ
thể hóa: Đảng chịu sự giám sát của
nhân dân

Điều lệ Đảng - bộ “luật” của Đảng
được Đại hội VII thông qua quy
định: Đảng gắn bó mật thiết với
nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ
và chịu sự giám sát của nhân dân,
đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến
hành sự nghiệp cách mạng. Đảng
lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng
thời là một bộ phận của hệ thống ấy.
Đảng tôn trọng vai trò của Nhà
nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các đoàn thể nhân dân, hoạt
động trong khuôn khổ Hiến pháp và
pháp luật”7. Điều lệ Đảng được thông
qua các Đại hội VIII, IX, X, XI và XII
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đều xác định: Đảng chịu sự giám sát
của nhân dân.

Đảng và Nhà nước đã ban hành các
văn bản để thể chế hóa, cụ thể hóa:
Đảng chịu sự giám sát của nhân dân. 

Bộ Chính trị khóa VIII ban hành
Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998
về xây dựng thực hiện Quy chế dân
chủ ở cơ sở. ể chế quan điểm của
Đảng, Chính phủ đã ban hành các
quy chế thực hiện dân chủ ở các loại
hình cơ sở. Ủy ban ường vụ Quốc
hội đã ban hành Pháp lệnh số
34/2007/ PL-UBTVQH 11 ngày
20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn. Pháp lệnh có
Chương V quy định những nội dung
nhân dân giám sát. Điều 23. Quy
định những nội dung nhân dân giám
sát. Đó là giám sát những nội dung
công khai; nội dung nhân dân bàn và
quyết định trực tiếp; những nội dung
nhân dân bàn, biểu quyết; những nội
dung nhân dân tham gia ý kiến (được
quy định rõ trong Pháp lệnh). Điều
24 quy định những hình thức để thực
hiện việc giám sát của nhân dân:
Nhân dân thực hiện việc giám sát
thông qua hoạt động của Ban thanh
tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của

cộng đồng. Nhân dân trực tiếp thực
hiện việc giám sát thông qua quyền
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc
kiến nghị thông qua Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành
viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh
tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của
cộng đồng.

Pháp lệnh số 34 tuy không trực tiếp
đề cập đến nhân dân giám sát Đảng
mà là giám sát những công việc của
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân và cán bộ của Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân xã, phường,
thị trấn, nhưng đã gián tiếp đề cập
đến giám sát của nhân dân đối với
Đảng. Bởi vì, mọi quyết định của Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
đều có vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành
Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội
(ban hành kèm theo Quyết định số
217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của
Bộ Chính trị) đã xác định rõ khái
niệm “giám sát” là việc theo dõi, phát
hiện, xem xét; đánh giá kiến nghị
nhằm tác động đối với cơ quan, tổ
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chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu
dân cử, công chức, viên chức nhà
nước về việc thực hiện các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Quy
chế chỉ rõ mục đích, tính chất của
giám sát nhằm góp phần xây dựng và
thực hiện đúng các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách và
pháp luật của Nhà nước, các chương
trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc
phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời
phát hiện nhưng sai sót, khuyết điểm,
yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung
các chính sách cho phù hợp; phát
hiện, phổ biến những nhân tố mới,
những mặt tích cực; phát huy quyền
làm chủ của nhân dân, góp phần xây
dựng Đảng, Nhà nước trong sạch,
vững mạnh. Đối tượng giám sát là các
cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến
cơ sở, cán bộ, đảng viên, đại biểu dân
cử, công chức, viên chức nhà nước.
Nội dung giám sát là việc thực hiện
các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
(trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc
gia) của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Quy chế còn quy định phạm vi giám
sát, phương pháp giám sát, quyền và

trách nhiệm trong giám sát, điều kiện
bảo đảm, khen thưởng, xử lý vi phạm;
tổ chức thực hiện.

Bộ Chính trị khóa XII đã ban
hành Quy định số 86-QĐ/TW, ngày
01/6/2017 về giám sát trong Đảng;
Quy định số 179-QĐ/TW, ngày
25/02/2019 về chế độ kiểm tra, giám
sát công tác cán bộ; Quy định số 205-
QĐ/TW, ngày 23/9/2019 về kiểm
soát quyền lực trong công tác cán bộ
và chống chạy chức, chạy quyền.
Trong các quyết định trên có đề cập
đến vai trò của nhân dân.

b. ực trạng việc thể chế hóa, cụ
thể hóa: Đảng chịu trách nhiệm
trước nhân dân về những quyết định
của mình

Trách nhiệm của Đảng trong các
quyết định của mình trước nhân dân
thể hiện ở nội dung, phương thức
lãnh đạo của Đảng. Cương lĩnh năm
1991 xác định: “Đảng lãnh đạo xã
hội bằng Cương lĩnh, chiến lược, các
định hướng về chính sách và chủ
trương công tác; bằng công tác tuyên
truyền, thuyết phục, vận động, tổ
chức, kiểm tra và bằng hành động
gương mẫu của đảng viên. Đảng giới
thiệu những đảng viên ưu tú có đủ
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năng lực và phẩm chất vào hoạt động
trong các cơ quan lãnh đạo chính
quyền và các đoàn thể. Đảng không
làm thay công việc của các tổ chức
khác trong hệ thống chính trị”8.

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển
năm 2011) đã xác định rõ hơn:
“Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh,
chiến lược, các định hướng về chính
sách và chủ trương lớn; bằng công
tác tuyên truyền, thuyết phục, vận
động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và
bằng hành động gương mẫu của
đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ
cán bộ, giới thiệu những đảng viên
ưu tú, có đủ năng lực và phẩm chất
vào hoạt động trong các cơ quan
lãnh đạo của hệ thống chính trị.
Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức
đảng và đảng viên hoạt động trong
các tổ chức của hệ thống chính trị,
tăng cường chế độ trách nhiệm cá
nhân, nhất là người đứng đầu”9. 

Đại hội XII của Đảng (2016) xác
định: “Tiếp tục cụ thể hóa phương
thức lãnh đạo của Đảng đã được xác
định trong Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm

2011) ở tất cả các cấp bằng những quy
chế, quy định, quy trình cụ thể. Quy
định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân,
chịu sự giám sát của nhân dân, chịu
trách nhiệm trước nhân dân về
những quyết định của mình; về quyền
hạn, trách nhiệm của người đứng đầu
và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ
chức đảng với người đứng đầu, bảo
đảm thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân
phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò,
trách nhiệm, tính chủ động của người
đứng đầu và cơ chế xử lý đối với người
đứng đầu khi vi phạm. Quy định rõ
hơn về thẩm quyền và trách nhiệm
của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban
thường vụ cấp ủy các cấp”10.

Ban Chấp hành Trung ương các
khóa đều ban hành quy chế làm việc,
quy định trách nhiệm và quyền hạn
của Ban Chấp hành Trung ương, của
Ủy viên chính thức, Ủy viên dự
khuyết Ban Chấp hành Trung ương;
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của
Tổng Bí thư, của Ủy viên Bộ Chính
trị, Ủy viên Ban Bí thư, của các đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch
nước, ủ tướng Chính phủ, Chủ
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tịch Quốc hội, của đồng chí ường
trực Ban Bí thư. Về trách nhiệm,
quyền hạn của Ban Chấp hành Trung
ương, Quy chế quy định: Ban Chấp
hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo
của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, chịu
trách nhiệm trước toàn Đảng và toàn
dân về tình hình mọi mặt của Đảng
và của đất nước; quyết định những
vấn đề chiến lược và chủ trương,
chính sách lớn về kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công
tác xây dựng Đảng, công tác quản lý
thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều
lệ Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng. Bộ
Chính trị quyết định những chủ
trương, chính sách, luật pháp lớn
nhằm thực hiện và kiểm tra, giám sát
việc thực hiện Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đại hội,
nghị quyết của Ban Chấp hành Trung
ương. Ban Bí thư lãnh đạo công việc
hằng ngày của Đảng. Ban Chấp hành
Trung ương các khóa cũng đều ban
hành quy chế làm việc của Ủy ban
Kiểm tra Trung ương. 

Quy chế làm việc của Ban Chấp
hành Trung ương ngày càng được bổ
sung, hoàn thiện. So với Quy chế làm
việc của Ban Chấp hành Trung ương

khóa XI và các khóa trước đây, Quy
chế làm việc của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII đã phân định rõ
hơn trách nhiệm, quyền hạn, chế độ
làm việc và phương pháp công tác của
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư và các chức
danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà
nước; bổ sung, sửa đổi nhiều điểm về
quyền hạn của Ban Chấp hành Trung
ương, đặc biệt trách nhiệm, quyền
hạn của Tổng Bí thư được bổ sung
quy định: “Định kỳ hằng tháng và khi
cần thiết Tổng Bí thư chủ trì các cuộc
làm việc với các đồng chí Chủ tịch
nước, ủ tướng Chính phủ, Chủ tịch
Quốc hội và đồng chí ường trực
Ban Bí thư”. Cấp ủy các cấp cũng ban
hành quy chế làm việc của cấp mình
và ngày càng hoàn thiện.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ
Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban
hành các quy định về trách nhiệm,
quyền hạn. Chẳng hạn, Ban Chấp
hành Trung ương khóa XII đã ban
hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày
25/10/2018 về trách nhiệm nêu
gương của cán bộ, đảng viên, trước
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
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ương. Bộ Chính trị đã ban hành Quy
định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016
về một số việc cần làm ngay để tăng
cường trách nhiệm nêu gương. Ban
Bí thư đã ban hành Quy định số 101-
QĐ/TW, ngày 07/6/2012 về trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ
chốt các cấp; Kết luận số 55-KL/TW,
ngày 15/8/2019 về tiếp tục chấn
chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị
nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và
Đại hội XIII của Đảng, v.v...

Bên cạnh những ưu điểm trên, việc
thể chế hóa, cụ thể hóa nguyên tắc
hiến định: Đảng chịu sự giám sát của
nhân dân và chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của
mình còn nhiều hạn chế, bất cập,
nhất là chưa có những văn bản quy
phạm pháp luật về Đảng chịu trách
nhiệm trước nhân dân về những
quyết định của mình. Ban Chấp hành
Trung ương, cấp ủy các cấp, các khóa,
đều ban hành quy chế làm việc,
nhưng chỉ lưu hành nội bộ, đảng viên
và nhân dân không được biết. Chính
vì thế, nhân dân không có đủ căn cứ
để giám sát và xem xét trách nhiệm,
thẩm quyền của Đảng và nhất là

không đủ căn cứ để xem xét xử lý kỷ
luật đối với cấp ủy, tổ chức đảng.
4. Một số kiến nghị

(1) Những năm qua, một số ý kiến
đề nghị nên tiến hành nghiên cứu,
ban hành luật về Đảng. Các ý kiến đó
cho rằng, Đảng lãnh đạo, chỉ đạo ban
hành Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc
hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật
Tổ chức chính quyền địa phương,
Luật Mặt trận, Luật Công đoàn,...
Đảng là một tổ chức chính trị cũng
nên có luật về Đảng để bảo đảm tính
chính danh, minh bạch, công khai
vai trò lãnh đạo của Đảng. Ngược lại,
nhiều ý kiến cho rằng không nên ban
hành luật về Đảng. Hiến pháp đã
hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng.
Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định
ban hành cũng là những văn bản
mang tính chất luật. Vấn đề có ban
hành luật về Đảng hay không cần
được tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng.

(2) Góp ý vào Dự thảo Báo cáo
chính trị trình Đại hội XIII (sử dụng
tại đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp
tỉnh và tương đương).

Dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội
XII, trong đó có đánh giá: “Phương
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thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ
thống chính trị, trọng tâm là đối với
Nhà nước còn chậm đổi mới, có mặt
còn lúng túng. Cơ chế kiểm soát
quyền lực trong Đảng và Nhà nước
chưa đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực, hiệu
quả chưa cao”. Cần bổ sung đánh giá:
“Việc cụ thể hóa phương thức lãnh đạo
của Đảng đã được xác định trong
Cương lĩnh ở tất cả các cấp bằng những
quy chế, quy định, quy trình cụ thể còn
chậm. Chưa quy định rõ Đảng phục vụ
nhân dân, chịu sự giám sát của nhân
dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân
về những quyết định của mình; về
quyền hạn, trách nhiệm của người
đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể
cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng
đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ và cơ chế xử lý đối với tổ
chức đảng và cá nhân khi vi phạm”.

Dự thảo Báo cáo chính trị nêu
phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục
đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với hệ thống chính
trị, đặc biệt là với Nhà nước trong
điều kiện mới: 

“Tiếp tục cụ thể hóa phương thức
lãnh đạo của Đảng đã được xác định
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) ở
tất cả các cấp bằng những quy chế, quy
định, quy trình cụ thể. Quy định cụ
thể Đảng gắn bó mật thiết với nhân
dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám
sát của nhân dân, chịu trách nhiệm
trước nhân dân về những quyết định
của mình; về quyền hạn, trách nhiệm
của người đứng đầu và mối quan hệ
giữa tập thể dân chủ, tập thể lãnh đạo,
cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy
vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của
người đứng đầu và cơ chế xử lý đối với
người đứng đầu khi vị phạm. Quy
định rõ hơn thẩm quyền và trách
nhiệm của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy,
ban thường vụ, thường trực cấp ủy các
cấp. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân
quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm
soát chặt chẽ việc thực hiện phân cấp,
phân quyền, chống tha hóa quyền lực;
có cơ chế để các địa phương phát huy
quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề
cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm
sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống
nhất của Trung ương”.

Cần thay cụm từ “Tiếp tục” bằng
từ “Đẩy mạnh” trong câu: “Tiếp tục
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cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của
Đảng...” thành “Đẩy mạnh việc cụ thể
hóa phương thức lãnh đạo của
Đảng...”. Bởi lẽ, Đại hội XII đã xác
định “Tiếp tục cụ thể hóa phương
thức lãnh đạo của Đảng...”. ực tế
đòi hỏi phải “Đẩy mạnh cụ thể hóa
phương thức lãnh đạo của Đảng...”.
ay cụm từ “Quy định cụ thể” bằng
cụm từ “ể chế hóa, cụ thể hóa”
trong câu: “Quy định cụ thể Đảng
gắn bó mật thiết với nhân dân, phục
vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của
mình” thành “ể chế hóa, cụ thể hóa
nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với
nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu

trách nhiệm trước nhân dân về những
quyết định của mình”. êm một
đoạn: “Công khai hóa các quy chế,
quy định để cán bộ, đảng viên và
nhân dân biết và giám sát việc thực
hiện các quy chế, quy định đó. Có cơ
chế xử lý đối với các tổ chức đảng và
cá nhân khi vi phạm”. Bởi lẽ, Đại hội
XII đã xác định: “Quy định rõ hơn
Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự
giám sát của nhân dân, chịu trách
nhiệm trước nhân dân về những
quyết định của mình...”. ực tế đòi
hỏi không chỉ cụ thể hóa mà còn
phải thể chế hóa. Đồng thời, phải
công khai các quy chế, quy định để
nhân dân biết và giám sát n

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.289.
2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.609.
3 ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, t.47, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.581-582.
4, 7, 8 ĐCSVN: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.51, tr.147, 254, 120.
5, 9 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2011, tr.88-89, 88-89.
6 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật,
Hà Nội, 2013, tr.9-10.
10 ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 2016, tr.214-215.



LÝ LUẬN & THỰC TIỄNLÝ LUẬN - THỰC TIỄN 

61SỐ 86 (220) - 2020

1. Vài nét thực trạng chất lượng
nghiên cứu, khảo sát thực tế phục
vụ nhiệm vụ tư vấn của Hội đồng
Lý luận Trung ương thời gian qua

Nghiên cứu, khảo sát nhằm nắm
được bản chất thông tin cần thiết từ
thực tế để phân tích, tổng hợp, chắt
lọc xây dựng báo cáo tư vấn của
Hội đồng Lý luận Trung ương. Đây
là một khâu không thể thiếu trong
quy trình xây dựng các báo cáo tư
vấn của Hội đồng Lý luận Trung
ương. Hoạt động nhiên cứu, khảo
sát thực tế một khâu không thể

thiếu trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ tư vấn của Hội đồng Lý
luận Trung ương. Chất lượng của
hoạt động này có ý nghĩa quan
trọng đối với chất lượng tư vấn của
Hội đồng Lý luận Trung ương. Gần
10 năm vừa qua, chất lượng nghiên
cứu, khảo sát thực tế của Hội đồng
không ngừng được nâng cao, từng
bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư
vấn đặt ra. Cụ thể là:

Về nhận thức, trách nhiệm của các
chủ thể: nhìn tổng quát, ường
trực, cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp,

KInh nghIệM rúT ra 
tỪ thỰc trạng nghiên cứu, 

KhẢO Sát thỰc tế 
PhỤc VỤ nhIệM VỤ Tư VẤn của hỘI ĐỒng
LÝ LuẬn Trung ưƠng ThỜI gIan qua

l PGS, TS Phan TRỌnG hÀO
Hội đồng Lý luận Trung ương
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các cơ quan chức năng, các tổ chức
của Hội đồng đã có nhận thức ngày
càng đầy đủ, sâu sắc, trách nhiệm cao
trong nâng cao chất lượng nghiên
cứu, khảo sát thực tế phục vụ công
tác tư vấn của Hội đồng Lý luận
Trung ương. 

Về nội dung, hình thức và phương
pháp nghiên cứu, khảo sát gắn với yêu
cầu của các báo cáo tư vấn (được xác
định theo yêu cầu công tác), nên Hội
đồng cơ bản đã chủ động xác định
cho từng cuộc khảo sát, căn cứ vào
đặc điểm, những điểm mạnh, yếu,
kinh nghiệm... của địa phương, cơ sở
nơi đoàn đến khảo sát.

Về cơ chế, chính sách: trong những
năm qua, vấn đề cơ chế, chính sách
nghiên cứu, khảo sát thực tế phục
vụ nhiệm vụ tư vấn được giao đã
từng bước được Hội đồng Lý luận
Trung ương áp dụng, cụ thể hóa, bổ
sung, hoàn thiện cho sát hợp với
thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu
điểm, chất lượng nghiên cứu, khảo
sát thực tế vẫn còn những hạn chế,
bất cập. Điều này có nhiều nguyên
nhân song nguyên nhân chủ quan là
chủ yếu. Từ thực trạng hạn chế, yếu

kém đang đặt ra những vấn đề cần
phải nghiên cứu và kịp thời giải
quyết để tiếp tục nâng cao chất
lượng nghiên cứu, khảo sát thực tế
phục vụ nhiệm vụ tư vấn của Hội
đồng Lý luận Trung ương trong thời
kỳ mới.

Tuy nhiên, so với yêu cầu cung cấp
những cơ sở lý luận và thực tiễn để
xây dựng các báo cáo tư vấn của Hội
đồng Lý luận Trung ương thì chất
lượng nghiên cứu, khảo sát thực tế
vẫn còn những hạn chế, bất cập. 

Về nhận thức, trách nhiệm của các
chủ thể:  một số cán bộ chưa có
nhận thức đúng về vị trí, vai trò của
nghiên cứu, khảo sát thực tế, xem
việc nghiên cứu, khảo sát thực tế
như là một công việc hành chính; đi
nghiên cứu, khảo sát thực tế cũng
chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, thiếu sâu
sát, cụ thể. 

Về nội dung, hình thức và phương
pháp nghiên cứu, khảo sát: một số đợt
nghiên cứu, khảo sát tại các địa
phương chưa xử lý tốt mối quan hệ
giữa nội dung, yêu cầu của báo cáo
tư vấn và nội dung yêu cầu nghiên
cứu, khảo sát thực tế ở các ngành, địa
phương; hình thức chậm được đổi
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mới, phương pháp sử dụng chưa
thận hiện đại.

Về cơ chế, chính sách: tuy đã có
nhiều cải tiến, đổi mới song nhiều
chính sách cụ thể còn bất cập so với
thực tiễn, và nhất là so với đặc thù
hoạt động tư vấn của Hồi đồng Lý
luận Trung ương. 

2. Kinh nghiệm và vấn đề đặt ra
a) Kinh nghiệm
Một là, làm tốt công tác chuẩn bị,

xây dựng kế hoạch nghiên cứu, khảo
sát thực tế một cách khoa học.

ực tế cho thấy, việc xây dựng kế
hoạch nghiên cứu, khảo sát thực tế
vừa là nhiệm vụ, vừa là nội dung
quan trọng nhất trong giai đoạn
chuẩn bị. Kế hoạch định hướng tìm
tòi, nghiên cứu, khảo sát thực tế và
triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Kết
quả thực hiện nhiệm vụ này có ảnh
hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc
nghiên cứu, khảo sát thực tế. Trong
kế hoạch nghiên cứu, khảo sát gồm
các nội dung: xác định mục đích,
khách thể, đối tượng nghiên cứu,
khảo sát.

Mục đích nghiên cứu, khảo sát giữ
vai trò quan trọng, nó quy định việc
lựa chọn nội dung, phương pháp,

khách thể của cuộc nghiên cứu, khảo
sát. Mục đích đó có thể do Ban chấp
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban
Bí thư hay ường trực Hội đồng
giao cho đoàn nghiên cứu, khảo sát;
có thể do đoàn nghiên cứu, khảo sát
tự xác định. Trong một cuộc nghiên
cứu, khảo sát thực tế có thể xác định
một số mục đích, tùy thuộc và điều
kiện thực tế và khả năng thực hiện
của đoàn nghiên cứu, khảo sát.

Nhìn chung, mục đích nghiên cứu,
khảo sát thực tế phục vụ nhiệm vụ tư
vấn của Hội đồng Lý luận Trung
ương nhằm tìm hiểu kết quả và vấn
đề đặt ra trong thực hiện đường lối,
chủ trương của Đảng trong thực tiễn.
Do đó, để xác định rõ mục đích tìm
hiểu không chỉ là những kết quả, con
số, việc làm cụ thể, mà cần đi tới sự
đánh giá về kết quả thực hiện đường
lối đổi mới của Đảng, nên yêu cầu về
sự khái quát phải cao hơn so với sự
thống kê kết quả đơn thuần.

Xác định khách thể nghiên cứu,
khảo sát thực tế phải chọn điểm
đúng để có kết quả đúng. Chọn đúng
điểm ở đây bao hàm chọn đúng thời
gian, đối tượng, địa bàn (cơ quan,
đơn vị, địa phương) để tiến hành
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nghiên cứu, khảo sát thực tế. Nếu
chọn điểm không đúng, rất dễ bị đưa
đến các cơ sở được gây dựng thành
các điển hình để báo
cáo, không đại diện cho
tình hình chung của
địa phương. Chọn
điểm ngẫu nhiên để
khảo sát cũng không
phải là cách làm tốt, vì
không phát hiện kịp
thời các điểm mới
trong thực tiễn. Cách
tốt nhất trong chọn
điểm là có sự phối hợp
với địa phương, chọn
các điểm khảo sát là các
nơi có nhân tố mới,
cách làm mới, thậm chí
là nơi “có vấn đề đặt ra”
cả hai mặt tốt và xấu...
thì nghiên cứu, khảo
sát có chất lượng, hiệu
quả hơn.

Xác định phương
pháp nghiên cứu,
khảo sát cần sử dụng
tổng hợp các phương pháp hiện có,
đồng thời xác định phương pháp
chủ yếu, giữ vai trò chủ đạo.

Phương pháp phù hợp là tạo điều
kiện thoải mái, tự nhiên tốt nhất
cho đối tượng được khảo sát để họ

cung cấp cho đoàn
nghiên cứu, khảo sát
số lượng thông tin
nhiều nhất và thật
nhất có thể. Để thực
hiện được việc đó,
trước hết phải tạo
được sự thân mật,
chan hòa giữa chủ thể
nghiên cứu, khảo sát
và đối tượng được
nghiên cứu, khảo sát,
tránh  nhấn mạnh đến
những khó khăn, hạn
chế hoặc sai lầm, hỏi
có tính truy vấn, như
các đoàn kiểm tra...
Trong trình bày câu
hỏi, phải bảo đảm
ngắn, gọn, rõ. Đối với
nghiên cứu, khảo sát ở
cơ sở, cách giới thiệu
đại biểu dự cũng nên
tránh nhấn mạnh đến

chức vụ, học hàm, học vị, dễ làm
mất tính tự nhiên trong trao đổi
của đại biểu địa phương.

Nghiên cứu, khảo sát
nhằm nắm được bản
chất thông tin cần
thiết từ thực tế để
phân tích, tổng hợp,
chắt lọc xây dựng báo
cáo tư vấn của Hội
đồng Lý luận Trung
ương. Đây là một khâu
không thể thiếu trong
quy trình xây dựng các
báo cáo tư vấn của Hội
đồng Lý luận Trung
ương. Hoạt động
nhiên cứu, khảo sát
thực tế một khâu
không thể thiếu trong
quá trình thực hiện
nhiệm vụ tư vấn của
Hội đồng Lý luận
Trung ương. 
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Kết hợp quan sát trực tiếp với trao
đổi và nghiên cứu tư liệu để nắm
được bản chất vấn đề trong nghiên
cứu, khảo sát, trao đổi trong và ngoài
hội trường, trên đường đi... Nhất
thiết các hoạt động nghiên cứu, khảo
sát phải có đi quan sát thực tế trước
khi tổ chức hội nghị. Nên đề nghị nơi
đến khảo sát cung cấp tài liệu, báo
cáo trước để nghiên cứu, tranh thủ
thời gian nghiên cứu, khảo sát để
quan sát thực tế, trao đổi về những
vấn đề trọng tâm hoặc chưa rõ...
Trong điều kiện bùng nổ thông tin
hiện nay, cần sử dụng công nghệ
thông tin. Trước khi đi nghiên cứu,
khảo sát thực tế, các thành viên của
đoàn cần vào các trang website về nơi
đến khảo sát, để biết trước được
thông tin về những điều kiện tự
nhiên, xã hội, những đặc điểm nổi
bật của đối tượng trước khi đến
nghiên cứu, khảo sát...

Hai là, tổ chức thực hiện nghiêm
túc kế hoạch nghiên cứu, khảo sát
thực tế.

Giai đoạn này gồm các nội dung:
liên hệ với đối tượng được nghiên
cứu, khảo sát; bồi dưỡng điều tra
viên (nếu có); tiến hành theo kế

hoạch; điều tra bổ sung (nếu cần). 
Trước khi tiến hành nghiên cứu,

khảo sát, đoàn nghiên cứu, khảo sát
phải liên hệ với đối tượng nghiên cứu,
khảo sát: thông báo cho họ biết về mục
đích, yêu cầu, nội dung, hình thức,
thời gian, địa điểm, lực lượng tham gia
nghiên cứu, khảo sát và những nội
dung cần sự trợ giúp của họ. Gửi cho
họ các văn bản cần thiết chủ yếu như:
công văn liên hệ nghiên cứu, khảo sát;
kế hoạch nghiên cứu, khảo sát; nội
dung tọa đàm, trao đổi khoa học (nếu
có); nội dung mẫu biểu thu thập tài
liệu, số liệu (nếu có); danh sách đoàn
cán bộ nghiên cứu, khảo sát; v.v.. Sự
liên hệ, hợp đồng chặt chẽ giữa đoàn
nghiên cứu, khảo sát với đối tượng
nghiên cứu khảo sát là điều kiện tiên
quyết bảo đảm thực hiện kế hoạch
nghiên cứu, khảo sát thành công.

Bồi dưỡng điều tra viên: trong
nghiên cứu, khảo sát thực tế, có thể
đoàn nghiên cứu, khảo sát tiến hành
toàn bộ các công việc điều tra khảo
sát thực tế, có thể đoàn sử dụng
người của phía đối tượng nghiên
cứu, khảo sát hoặc người ở nơi khác
thực hiện điều tra bằng cách lấy
thông tin trực tiếp từ người được
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điều tra vào phiếu trưng cầu ý kiến.
Việc lựa chọn này không chỉ phụ
thuộc vào ý muốn chủ quan của
đoàn nghiên cứu, khảo sát, mà còn
phụ thuộc vào vấn đề và đối tượng
nghiên cứu, khảo sát. Sau khi lựa
chọn, điều tra viên phải tiến hành tập
huấn (hướng dẫn) nội dung, cách
thức tiến hành; trong quá trình điều
tra phải thường xuyên kiểm tra, phát
hiện những sai lệch và uốn nắn kịp
thời để bảo đảm tính trung thực của
những thông tin thu được.

ực hành nghiên cứu, khảo sát
thực tế theo kế hoạch đã xác định.
Điểm mấu chốt trong triển khai
nghiên cứu, khảo sát thực tế là phải
tuân thủ theo đúng quy trình nghiên
cứu, khảo sát thực tế và các nội dung,
hình thức, phương pháp được nêu
trong kế hoạch. Sớm pháp hiện
những lệc lạc để có biện pháp điều
chỉnh kịp thời.

Điều tra bổ sung là công việc
bình thường của nghiên cứu, khảo
sát thực tế, thường được tiến hành
sau khi xử lý sơ bộ kết qủa nghiên
cứu, khảo sát thực tế. Điều tra bổ
sung tập trung vào những vấn đề
chưa rõ, những vấn đề đang còn

tranh luận, đang còn có ý kiến khác
nhau trong luận giải, đánh giá kết
qủa nghiên cứu, hoặc thẩm định độ
xác thực của những thông tin đã
thu được.

Ba là, làm tốt công tác xử lý và
phân tích thông tin, xây dựng báo
cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát
thực tế.

Việc xử lý và phân tích thông tin
là hết sức cần thiết và hữu ích. Bởi vì
những thông tin thu được từ việc
thực hiện các phương pháp nghiên
cứu, khảo sát thực tế  là những chất
liệu thô, cần được xử lý để lọc ra
những thông tin hữu ích cho việc
đánh giá, thẩm định nội dung khoa
học và chứng minh, luận giải vấn đề
nghiên cứu, khảo sát. ực chất của
xử lý thống tin là tìm kiếm những
thông tin khoa học từ thực tế cuộc
sống phục vụ cho nội dung nhiệm
vụ tư vấn của Hội động Lý luận
Trung ương. Để xử lý thông tin bảo
đảm chất lượng và hiệu quả cần phải
thực hiện tốt các bước: làm sạch và
phân loại thông tin thu được từ khảo
sát điều tra thực tế; xử lý số liệu, tài
liệu, phiếu trưng cầu ý kiến, tọa đàm
khoa học.
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Sau khi xử lý thông tin xong phải
xây dựng báo cáo kết quả nghiên
cứu, khảo sát thực tế. Báo cáo này là
sản phẩm trung gian, trình bày
những nhận định sơ bộ, ban đầu về
kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế
phục vụ nhiệm vụ tư vấn của Hội
đồng Lý luận Trung ương.

Nhận định về kết quả nghiên cứu,
khảo sát thực tế là những nhận định
được rút ra từ sự so sánh giữa kết quả
thu được với mục đích, nhiệm vụ,
nội dung, phương pháp nghiên cứu,
khảo sát thực tế đã được xác định;
đánh giá những việc đã làm được,
những việc chưa làm được. Sau khi
đánh giá những ưu điểm, hạn chế,
cần khẳng định độ tin cậy của các
thông tin thu được trong nghiên cứu,
khảo sát thực tế để luận giải vấn đề
nghiên cứu; những vấn đề cần chú ý
khi khai thác, sử dụng những thông
tin này.

b) Vấn đề đặt ra
Một là, về thời gian và lực lượng

nghiên cứu, khảo sát thực tế. 
ời gian dành cho xây dựng một

báo cáo tư vấn khoảng 2-3 tháng,
trong thời gian đó phải thực hiện tất
cả các khâu, các bước của quy trình

làm báo cáo tư vấn. Phân khúc thời
gian dành cho nghiên cứu, khảo sát
thực tế là không nhiều. ường mỗi
chuyến nghiên cứu, khảo sát, tuỳ
theo số lượng đối tượng, địa bàn
không gian rộng hẹp khác nhau, mà
thời gian cũng khác nhau, ngắn thì
3 ngày, dài khoảng 7 ngày. Cũng
trong tình trạng đó, các bộ, ban,
ngành, địa phương được nghiên
cứu, khảo sát, nhất là người đứng
đầu, thường trực cấp ủy bận rất
nhiều việc, đặc biệt là các công việc
đột xuất đến từ các cơ quan Trung
ương. Để đón tiếp đoàn, họ thường
phải cân nhắc kỹ về thời gian, nhưng
cũng không tránh được các công
việc đột xuất. Với độ cận về thời gian
như thế, các công việc của nghiên
cứu, khảo sát bị dồn ép tới mức tối
đa, nhiều khi phải “chạy theo
chương trình” cho kịp diễn tiến thời
gian công việc.

Về lực lượng nghiên cứu, khảo sát
thường có khoảng 6 - 7 người cho
một đoàn nghiên cứu, khảo sát, nếu
phải đi xa và dài ngày thì lực lượng ít
hơn. Với lực lượng mỏng, nên mỗi
thành viên của đoàn phải kiêm
nghiệm nhiều việc, nhiều nội dung,
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từ chuyên môn đến hành chính, hậu
cần bảo đảm... Mặt khác, thành phần
đoàn là sự kết hợp của lực lượng
chuyên trách của Hội đồng với các
uỷ viên Hội đồng, các chuyên gia, các
nhà khoa học được mời tham gia
thành phần đoàn.

Rõ ràng, lực lượng mỏng, nhiều
thành phần, thời gian ngắn đang đặt
ra là một thách thức cho bảo đảm
chất lượng nghiên cứu, khảo sát thực
tế phục vụ nhiệm vụ tư vấn của Hội
đồng Lý luận Trung ương.

Hai là, về yêu cầu quy trình tổ
chức thực hiện nghiên cứu, khảo sát
thực tế.

Hiện tại, Hội đồng đã ban hành
Quy trình nghiên cứu, khảo sát thực
tế trong và ngoài nước. Tuy nhiên,
bản Quy trình này mới tập trung
vào: (1) Xây dựng kế hoạch, dự toán
kinh phí; (2) Triển khai thực hiện kế
hoạch; (3) Xây dựng báo cáo kết quả
khảo sát. Đây là quy trình tối giản,
thể hiện những nét chính yếu, cho
nên thiếu tính cụ thể về nội dung,
các khâu các bước của quy trình
nghiên cứu, khảo sát thực tế. Điều
đó làm cho việc thực hiện quy trình
này trên thực tế không khỏi có

những bất cập. Chẳng hạn như việc
xác định mục đích của nghiên cứu,
khảo sát thực tế; tổ chức thành phần
lực lượng; xác định nội dung, hình
thức, phương pháp; xác định hiệu
quả sử dụng kết quả nghiên cứu,
khảo sát thực tế trong các báo cáo
tư vấn của Hội đồng; v.v.. Chính
những bất cập này làm cho việc vận
dụng Quy trình này trong mỗi
chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế
rất khác nhau: hoặc là chưa thực sự
linh hoạt, còn máy móc,địa phương
nào, cấp nào cũng thực hiện như
nhau, giảm hiệu quả nghiên cứu,
khảo sát; hoặc là “ngẫu hứng” tuỳ
theo tình hình cụ thể của mỗi
chuyến, của mỗi đoàn khác nhau.

Ba là, vấn đề cơ chế hiệp đồng giữa
Hội đồng với các đối tượng nghiên
cứu, khảo sát thực tế.

Hội đồng Lý luận Trung ương là
cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư về các vấn đề lý luận chính trị,
được thành lập theo nhiệm kỳ Đại
hội đại biểu toàn quốc của Đảng,
theo Quyết định của Bộ Chính trị.
Do đặc thù về tổ chức, Hội đồng là
một cơ quan, trực thuộc Bộ Chính



trị, không có hệ thống tổ chức cơ sở
ở các địa phương. Hội đồng được tổ
chức gọn nhẹ, gồm ường trực
Hội đồng, 01 Ban ư ký khoa học
và Văn phòng Hội đồng giúp việc.
Hiện tại, Cơ quan Hội đồng có 35
người, gồm 07 đồng chí thường
trực chuyên trách, 02 thư ký khoa
học, 08 cộng tác viên, là những
người trực tiếp làm công tác chuyên
môn, thực hiện nhiệm vụ tư vấn
của Hội đồng; số còn lại thuộc bộ
phận phục vụ, bảo đảm.

Do vậy khi phối hợp công tác với
các bộ, ban, ngành, nhất là các địa
phương, trên cơ sở kế hoạch đã được
phê duyệt, Văn phòng Hội đồng phối
hợp với một đồng chí thành viên
trong đoàn dự thảo công văn trình
ường trực chuyên trách ký gửi
thường trực/văn phòng tỉnh ủy tại
địa phương đoàn đến tìm hiểu.

Văn phòng Hội đồng hoặc một
thành viên trong đoàn là đầu mối
liên hệ với tỉnh, thành ủy, chuẩn bị
chu đáo công tác hậu cần cho đoàn.

Như vậy, vấn đề phối hợp với các
đối tượng nghiên cứu, khảo sát, mới
chỉ xuất phát từ một phía của Hội
đồng. Rõ ràng, ở đây có vấn đề về cơ

chế phối hợp chung. 
Bốn là, vấn đề cơ chế khai thác, kế

thừa kết quả nghiên cứu, khảo sát
thực tế của các bộ, ban, ngành, cơ
quan, đơn vị có cùng chức năng
nhiệm vụ.

Hiện nay trong các cơ quan, ban
Đảng Trung ương và khối các cơ
quan của các bộ, ngành bộ phận có
chức năng tham mưu, tư vấn rất
đông, và nhu cầu nghiên cứu, khảo
sát thực tế phục vụ cho nhiệm vụ
tham mưu, tư vấn của các cơ quan
này rất lớn. Mỗi năm các cơ quan này
có hàng chục cuộc nghiên cứu, khảo
sát thực tế ở hầu khắp các lĩnh vực và
trên mọi miền của đất nước. Song
dường như kết quả thu về của mỗi
chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế
chỉ để sử dụng trong nội bộ cơ quan,
đơn vị mình, ít được chia sẻ, xã hội
hoá. Điều này gây lãng phí rất lớn.
Trong điều kiện của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư phải xây dựng
đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu
chung và phải có một cơ chế để vận
hành khai thác, kế thừa và sử dụng
chungkết quả nghiên cứu, khảo sát
thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị n
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Sáng 26/9, tại Hà Nội, Hội
đồng Lý luận Trung ương
và Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản phối hợp tổ chức Hội
thảo Khoa học với chủ đề
“Những nội dung mới và điểm
nhấn trong dự thảo các văn kiện
trình Đại hội XIII của Đảng”.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy
viên dự khuyết Trung ương Đảng,
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;
GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ
tịch thường trực Hội đồng Lý luận
Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn,
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương; PGS.TS Vũ Trọng Lâm,
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo,
PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn

mạnh, dự thảo các văn kiện trình
Đại hội XIII của Đảng đã được lấy ý
kiến tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp
trên cơ sở và hiện nay đang lấy ý
kiến tại đại hội đảng bộ cấp tỉnh và
Trung ương. Tuy nhiên, như ý kiến
chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc
họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII
của Đảng, ngày 11/9/2020, hiện nay,
văn kiện “chưa phải là văn bản cuối
cùng, cần tiếp tục thảo luận, đào sâu
suy nghĩ...”. Đối với những vấn đề
lớn, mới, khó, còn có ý kiến khác
nhau càng cần phải bàn thảo cho
thấu đáo.

Hội thảo nhằm thu hút trí tuệ, ý
kiến tâm huyết của các chuyên gia,
nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý
đóng góp ý kiến bổ sung, làm sáng
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hội thẢO KhOA học 
“nhỮng nỘI Dung MớI 

VÀ ĐIỂM nhẤn TrOng DỰ ThảO 
cÁc Văn KIện 

TrÌnh ĐẠI hỘI XIII của Đảng”



rõ thêm những căn cứ khoa học -
thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện
dự thảo. Kết quả hội thảo sẽ được
chuyển tới Tiểu ban Văn kiện Đại
hội XIII của Đảng, Tổ biên tập Văn
kiện, với Trung ương để có thêm
hướng lựa chọn các phương án tối
ưu khi trình bày những những vấn
đề mới, khó, phức tạp trong dự thảo
các văn kiện trình Đại hội XIII của
Đảng, trước khi công bố để lấy ý
kiến rộng rãi của nhân dân, dự kiến
vào giữa tháng 10/2020.

Tại Hội thảo với 16 tham luận và ý
kiến trao đổi, các chuyên gia, nhà
khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đã
tập trung vào 9 nhóm vấn đề, là các
nội dung lớn, phức tạp, mới, điểm
nhấn của dự thảo các văn kiện trình
Đại hội XIII của Đảng.

Các tham luận đã tập trung thảo
luận, đánh giá tổng thể sự phát triển
của đất nước sau gần 35 năm đổi
mới trên các lĩnh vực, dự báo về bối
cảnh, tình hình trong nước, thế giới,
những tác động thuận và nghịch
của nó đến việc hoạch định tầm
nhìn phát triển đến năm 2045 và
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát
triển của đất nước 2021-2030, nhất

là các yếu tố mới, những thời cơ,
thuận lợi đan xen khó khăn, thách
thức mà dự thảo các văn kiện trình
Đại hội XIII của Đảng sử dụng để
góp ý tại đại hội đảng bộ cấp huyện,
cấp tỉnh và tương đương chưa kịp
thời cập nhật.

Các đại biểu cũng thảo luận
những vấn đề trọng tâm về phát
triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, phát triển đất nước nhanh, bền
vững. Trong đó, tập trung nhận
định, dự báo khoa học và phân tích
những xu hướng mới của kinh tế
thế giới và tác động đến kinh tế Việt
Nam; việc phát triển công nghiệp
chế biến, chế tạo tại Việt Nam và
xây dựng, phát huy vai trò của
doanh nghiệp nhà nước trong điều
kiện hiện nay - những ngành và
thành phần quan trọng của nền
kinh tế, song vẫn còn những điểm
yếu, hạn chế, phát triển chưa tương
xứng với tiềm năng và yêu cầu, thời
gian tới cần tập trung đầu tư và cấu
trúc lại mạnh mẽ.

Các đại biểu cũng tập trung thảo
luận sâu các nội dung: Vai trò đột
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phá của khoa học - công nghệ và đổi
mới sáng tạo trong giai đoạn mới;
xây dựng và phát huy nguồn lực con
người trong thời kỳ mới; kiến tạo hệ
thống phúc lợi xã hội tiến bộ, bền
vững, hiệu quả, chất lượng cao; vấn
đề môi trường và bảo vệ môi
trường; vấn đề quốc phòng, an ninh
và đối ngoại; Xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa góp phần bảo đảm định
hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm
công bằng xã hội trong điều kiện
hiện nay...

Các tham luận, thảo luận cũng
đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung
xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong
sạch, vững mạnh, nâng cao năng
lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng,
trong đó nhấn mạnh xây dựng
Đảng về tổ chức, cán bộ; thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ trong
tổ chức và hoạt động của Đảng; đổi
mới mạnh mẽ công tác xây dựng
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý -
đột phá khẩu của đột phá chiến
lược để đưa đất nước phát triển
nhanh và bền vững; thể chế hóa, cụ
thể hóa nguyên tắc hiến định: Đảng
chịu sự giám sát của nhân dân và

chịu trách nhiệm trước nhân dân về
những quyết định của mình; về
nhận diện bản chất, cảnh giác và
đấu tranh với những cách thức, thủ
đoạn chống phá mới của chiến lược
“diễn biến hòa bình” và nguy cơ “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là
việc thúc đẩy song hành, “nội công
ngoại kích” cả hai chiến lược và
nguy cơ trên, đặt ra nhiều vấn đề
đối với công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng..

Phát biểu ý kiến kết luận hội
thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú,
Phó Chủ tịch ường trực Hội
đồng Lý luận Trung ương ghi nhận
các ý kiến đóng góp tâm huyết và
xây dựng của các nhà khoa học,
nhà lãnh đạo. Ban Tổ chức sẽ tập
hợp các ý kiến chuyển tới Tiểu ban
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tổ
biên tập Văn kiện, với Trung ương
để có thêm hướng lựa chọn các
phương án tối ưu khi trình bày
những vấn đề mới, khó, phức tạp
trong dự thảo các văn kiện trình
Đại hội XIII của Đảng, trước khi
công bố để lấy ý kiến rộng rãi của
nhân dân n
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