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MQT SO VAN BE L LUN VA THC TIEN 
yE CHU NGHIA XA HQI VA CON BIJ'1NG DI LEN 

CHU NGHiA XA HQI % VIT NAM 

Giáo sir, Tiên siNguyên P/ia Tr9ng 

Tiing BI thw Ban Chtp han/i Trung woig Dáng G3ng san Vit Nam 

hz nghra xâ h5i và con dirô'ng di len chi nghta xã h5i a Vit 
Nam là mt d tài l lu.n và thic tin rt c bàn, quan tr9ng, ni 
dung rat rng iOn, phong phü và phüc tap,  có nhiêu cách tiêp cn 
khác nhau, dôi hOi phãi có sJr nghien cIru tht cong phu, nghiêm tác, 

thng kt th?c tin mt each sau sic, khoah9c. Trong pharn vi bài 
nay, toi chi xin de cap  m9t so khia canh  lii goc nhin thirc tien cua 
Vit Nam. Va cling chi t.p trung vào trà Ryi may câu hOi: Chñ nghia 
xã hi là gl? Vl sao Vit Nam 11ra ch9n con dung xã hi chü nghia? 

Lam th nào và bang cách nào d tirng bixó'c xây dung thrçc chü 
nghia xã hi Vit Nam? Thirc tiên cong cuc dôi mOi, di len chü 
nghia xã hi 0 Vit Nam trong th0i gian qua có nghia gl 

va dt ra 
vandegi? 

Nhi.r chUng ta âä bit, chü nghia xä hOi  thuè'ng dugc hiu vOi 
ba tu' cách: chü nghia xä hi là mOt  hQc thuyêt; chü nghia xà hi là 

A I A • I A A A P A mç)tphong trao; chu nghia xa h91 la m9t che dQ. Moi tir each ay 1a' 
có nhiu biu hin khác nhau, tu' theo th giOi quan và trinh d phát 
triên 0 môi giai doan ljch sü ciii the. Chü nghia xã hi dê cp 0 day 
là chü nghia xã hi khoa h9c dira trên h9c thuyêt Mac - Lenin trong 
th0i di ngày nay. Vy thI chüng ta phài djnh hlnh chü nghia xã hi 
the nào, và djnh hzthng di len chñ nghia xã hi the nào cho phü hp 
vOi hoàn cành, dc dim c th 0 Vit Nam? 

P 

TnrOc day, khi con Lien Xô Va h thông các nu'Oc xã hi chü 
nghia the girn thi van de di len chu nghia xa h91 o Vit Nam duang 
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nhu không có gI phài bàn, no mc ithiên coi nhu dã &rçYc khng 
djnh. Nhi.mg ttr sau khi mô hInh chü nghia xã hti Lien Xô va 
nhiu nixc Dông Au siip d, each mng th giâi lam vào thoái trào 
thI van dê di len chU nghia xä hi lai dii?c dt ra và tth thành tam 
diem thu hit mi sr bàn thào, them chi tranh lun gay gät. Các the 
lirc chng cong, cci hi chInh trj thI hi hirng, vui mi.'rng, thi'ra cci dn 
tâi dê xuyên tac,  chong phá. Trong hang ngü each mang cüng có 
nguO'i bi quan, dao dng, nghi ng tInh dung dan, khoa h9c cüa chü 
nghia xä hOi,  quy kêt nguyen nhân tan r cüa Lien Xô và mt so nrc 
xä hi chü nghTa Dông Au là do sai lm cüa chü nghTa Mac - Lenin 
Va s1r 1ra ch9n con dithng xây dirng chà nghia xã hi. Tir do h9 cho 
rang chüng ta dã ch9n thrmg sai, can phãi di con dixng khác. Co 
ngi.thi can phi hoa vâi các 1un diu thu djch, cong kIch, bài bác 
chü nghia xã hi, cangçYi mOt  chiu chü nghia tu bàn. Them chI có 
ngithi con sam hôi ye mt thai dã tin theo chñ nghia Mac - Lenin va 
con du6ng xã hi chü nghTa! Thirc t có phãi nhu vy không? Th?c 
t cO phãi hin nay chü nghia tx bàn, k ca nhftng nuc tu' bàn chü 
nghia già di van dang phát triên tot dçp không? Co phài Via Nam 
chñng ta dã ch9n con diRing di sai khOng? 

Chüng ta thi'ra nhn ring, chü nghia tu bàn chua bao gi mang 
tjnh toàn câu nhu ngày nay và cüng dã dat  duqc nhieu thành tiru to 
lan, nhât là trong linh virc giài phóng và phát triên sic san xuât, 
phát triên khoa h9c - cong ngh. Nhiêunuâc tir bàn phát triên, trên 
cci sa các diêu kin kinh tê cao và do kêt qua dâu tranh cña giai cap 
cong nhân và nhân dan lao dng, dã có nhthig bin pháp diêu chinh, 
hInh thành dugc không it các chê dphüc lqi xa hi tiên b hcin so 
vâi truâc. Tfr giUa thp kr 70 và nhât là tr sau khi Lien Xô tan rã, 
d thich i'mg vài diu kin mói, chU nghia tu' bàn th giai dã ra sirc 
ti diêu chinh, thüc dâycác chinh sách "ty do mai" trên quy mô toàn 
câu; và nhO' dO hin van cOn tiêm näng phát triên. Tuy nhiên, chU 
nghiatu bàn vn không th khc phiic dirge nhü'ng mâu thu.n cci 
ban VOi co cua no. Cac cuc khung hoang van tiep tic dien ra. Dac 



2.LD_CNXH_CT 3 

bit là, näm 2008 - 2009 chüng ta dã chimg kiên cuc khüng hoãng 
tài chmnh, suy thoái kinh t bat du tir nuOc Ms', nhanh chOng lan 
rng ra các trung tam lii bàn chü nghia khác và tác dng dn hu ht 
các nuâc trên th giâi. Cáe nhà nuo'c, các chInh phü tu san 
Phirang Tây dã born nhUng hxng tiên không lô dê ci1ru các tp doàn 
kinh tê xuyên quôc gia, các to hçip cong nghip, tài chInh, ngân hang, 
thj.truô'ng chi'rng khoán, nhisng không may thành cong. Va horn nay, 
chüng ta 1i chirng kiên cuc khUng hoãng nhiêu m.t, cà ye y tê, xã 
hi lan chInh trj, kinh tê diang diën ra dual tác dng cña dai  djch 
Covid-19 và cuc Cách mng cong nghip 1n thr tu. Kinh t suy 
thoái dã lam phci bay sr th.t cüa nh1mg bt cong x hi trong các 
xã hi tu' bàn chü nghia: di song cüa da sO dan cu lao dng bj giàm 
siit nghiém tr9ng, thtnghip gia tang; khoàng each giau - nghèo 
ngày càng Ian, lam tram tr9ng them nhffiig mâu thuân, xung dt 
gitia cãc sac tc. Nhfl'ng tInh hung "phát trin x.u", nhüng nghjch 
19 "phàn phát triên", tir dja hat  kinh té - tài chinh dã tràn sang linh 
we xà hi, lam bUng no the xung dtxã hi, và i không it ni tr 
tInh huong kinh tê dã trO thành tInh huong chInh trl vâi các Ian song 
biu tInh, bãi công, lam rung chuyn cã th ch. S? that cho th.y, 
ban than th tnrang ttj do cua chu nghia tu' ban khong the giup gial 
quyêt ducc nhUiig khó khän, và trong nhiêu tru?mg hçrp con gay ra 
nhüiig ton .hai nghiem tr9ng cho các nuâc ngheo; lam sau sac them 
mâu thun giU'a lao dng và tit ban toàn câu. Sir that do cüng lam 
phá san nh'iThg 19 thuyt kinh t hay mO hInh phát trin vn xua nay 
du?c coi là thai thung, duçc không It các chInh khách fix san ca 
ngçYi, duçc các chuyen gia cüa h9 coi là tôi iiu, h9'p 19. 

Cüng v6i khüng hoãng kinh t - tài chInh là khàng hoàng näng 
luçmg, luung thc, sir can  kit cüa các nguOn tài nguyen thiên nhiên, 
sir suy thoái cüa môi trung sinh thai,... dang dt ra nhttng thách 
thtrc vô cüng iOn cho si ton tai  Va phát triên cüa nhan loai. Do là 
h.0 qua cüa rnt qua trInh pháttriên kinh tê - xâ hi lay 1i nhu.n 
lam miic tiêu tôi thucng, coi chiêm hiu cüa cái và tiêu dung vt chat 
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ngày càng tang lam thixc do van minh, ly 1?i  Ich cá nhan lam trii 
ct cüa xã hti. Do cUng chInh là nhftng dtc trixng c& yu cüa 
phinmg thüc san xut và tiêu dung tt.r bàn chü nghia. Các cuc 
khüng hoãng dang dién ra mt lan nüa chirng minh tInh không ben 
vüng cá ye kinh té, xã ht5i và mói tritông sinh thai cUa nO. Theo 
nhiu nhà khoa h9c phân tIch, cac cuc khüng hoáng hin nay 
khong the giai quyet duc m9t each trit de trong khuon kho cua 
ch dO tu bàn chü nghia. 

Các phong trào phãn kháng xã hOi  büng n manh  me t?.i  nhiu 
niràc tu bàn phát trin trong thai gian qua càng lam bOc  1 ro sir that 
ye bn chat cüa các the ché chInh tn tix bn chü nghia. Thirc te là các 
thiêt chê dan chü theo cong thüc "dan chU tçr do" ma phixong Thy ra 
sirc quãng bá, áp dt len toàn the gii không he bào dam dê quyên 
lirc thi.rc sir thuOc ye nhân dan, do nhan dânvà vi nhân dan - yêu tO 
bàn chat nhât cüa dan chü. H thông quyên lrc do van chü yêu 
thuOc ye thiêu so giàu CO và phiic vii cho l?i  ich cüa các tp doàn tin 
bàn Ryn. MOtbO  ph.n r.t nhô, thrn chi chi là 1% dan s6, nhtrng !ai 
chiêm gilt phân lan cüa cãi, tin lieu san xuât, kiêm soát tOi 3/4 nguôn 
tài chInh,tri thrc Va các phi.rong tin thông tin di chiing chU yu va 
do do chi phoi toan xa h9i. Day chinh la nguyen nhan sau xa dan 
dn phong trào "99 chng li 1" din ra ô M5 du 11am 2011 và 
nhanh chóng lan rng nhieu nuOc tin bàn. s rêu rao blnh dáng ye 
quyên nhi.rng khOng kern theo sir blnh dàng ye diêu kin dé tic 
hin các quyên do dä dan den dan chü van chi là hInh thirc, trông 
rang ma khong thirc cMt. Trong d?yi sng chInh trj, mOt  khi quyn 
lc cüa dông tiên chi phôi thI quyên lirc cüa nhan dan së bj Ian at. VI 
vy ma tai  các nuac tin bàn phát triên, các cuOc bâu cr duçic gi là 
"tr do", "dan chü" dii có th thay di chjnh phñ nhung không th 
thay di duçic cac th 1irc tMng trj; dng sau h thng da dãng trén 
thirc th vn là si,r chuyên ch cüa các tp doàn tin bàn. 

Ching ta can m3t xã hi ma trong do sphát trién là thcc sy 
vi con ngu'&i, chz' khóngphái vi lcii nhuán ma bOc lot và chà dap Zen 
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phám gid con ngu&i. Ching ta can siphát trién ye kinh té di dói vó'i 
tiên bç5 và cong bang xä ht5i, chi' khOng phái gia tang khoáng cách 
giàu nghèo và bat bInh dàng xä hç31. Chthig ta can m5t xã hç5i nhdn 
ái, doàn kêt, tzrolig trçl lan nhau, hwthig tO'i các giá frj tiên b5, nhOn 
van, cht'r khOngphái cQnh tranh bat cóng, "Ca ló'n nuOt cá be" vi lcri 
Ich vj kj' cia m.5t so It cá nhân và các phe nhóm. C'hzng ta can sy' 
phát trin bn vcmg, hal hoà vO'i thiên nhiên dé' báo dam mOi trzthng 
sdng trong lành cho các the' h hin tgi và tu'o'ng lai, chz' khóngphái 
dé khai thác, chiém dogt tài nguyen, tiêu dung vat  chat vO hçin d5 và 
huj hogi mOi trzt&ng. Va chzng ta can mt h thong chInh ti-f ma 
quyên ly'c thwc sir thu5c ye nhán dan, do nhán dan và phyc vy lcii 

Ich cia nhán dan, chz khOngphái chi cho m5t thiêu sO giàu Co. Phài 
chang nht1ng mong i.râc tot d9p do chInh là nhUng giá trj dIch thirc 
cüa chü nghTa xä hi và cling chinh là miic tiêu, là con thxàng m Chü 
tjch H ChI Minh, Dáng ta và nhân dan ta âã lira ch9n và diang kiên 
djnh, kiên trl theo duôi. 

Nhu cháng ta dêu biêt, nhân dan Via Nam âã trài qua mit qua 
trinh dâu tranh cách mng lâu dài, khó khãn, day gian khô hy

, 
 sinh 

die chông 'a  ách do h và sr xâm krçc cüa thirc dan, die quôc die bâo 
A A A A A A ' ' A A A ') A F v nen d9c 1p dan t9c va chu quyen thieng heng cua dat nisoc, vi tr 

do, hanh  phüc cüa nhân dan vó'i tinh than "KhOng có gl quj han Dc 
lap Tu'do". 

F 

Dc 1p dan tc gall lien vâi chü nghTa xa hi là dung lOi CG 

bàn, xuyên suôt cUa cách mang Via Nam và cling là diem cot yêu 
trong di san tix flxâng cüa Chü tjch H ChI Minh. Bang kinh nghim 
thirc tin phong phü cüa mlnh kthcrp vó'i l lun cách mng, khoa 
h9c cüa chñ nghTa Mac - Lenin, Ho ChI Minh dã dua ra kêt lutn sau 

'? F P A • 'P p p • . 2 sac rang, chi co chu nghia xa hQi va chu nghza cQng san mcii co the 



2.LD_CNXH_CT 6 

p , p 

giái quyêt trit dé van dê d3c lap cho dan t5c, mái Co the dem lai 
cu5c sôngty' do, am no và hqnh phic thy'c st cho tat cá mi ngztài, 
cho cac dan toc. 

Ngay khi mài ra di và trong su& qua trinh du tranh cách 
mang, Dãng Cong san Vit Nam luôn luôn khng djnh: chü nghia xä 
hOi là miic tiêu, l liràng cUa Dàng Cong san và nhan dan Vit Narn; 
di len chü nghia xä hi là yeu câu khách quan, là con dung tat yêu 
cña each mang Vit Nam. Nãm 1930, trong Ci.rcing linh chInh trj cüa 
minh, Dãng Cong san Via Nam dã chü trumg: "Tiên hành each 
mng dan tc dan chü nhan dan do giai cap cong nhan lãnh do, tiên 
len chü nghia x hi, bO qua giai dotn tu bàn chü nghia". Vào 
nhftng näm cuoi the k XX, mc dU trên the giâi chü nghia xã hi 
hin thirc dã bj d vr mt mãng lan, h thng các ni.râc xã hôi chü 
nghia không con, phong trào xã hi chü nghia lam vào giai doan 
khüng hoãng, thoãi trào, gp tht nhiu khó khan, Dãng Cong san 
Vit Nam van tiêp tijc khäng djnh: "Dáng và nhán dan ta quyét tam 
xáy dyng da't nzthc Vit Nam theo con dzthng xä h15i chi nghia trên 
nén tang chá nghia Mac - Lenin và tw twang HO ChI Minh ". Tai Dai 
hi toàn quôc Ian thir XI cüa Dãng thãng 0 1/2011) trong Ciccing 
linh xay dng ddt nwó'c trong thO'i kj) qua dç5 len chi'i nghi'a xã hi 
(b sung, phát trin näm 2011), chüng ta mt ln nfta khng djnh: 
"Di len chz nghia xa hi là khát vçrng cia nhán dan ta, là Si! ly'a 
chQn ding dan cia Dáng Cç5ng san Vit Nam và Chi tjch Ho ChI 
Minh, phut hQp vO'i xu the' phát trie'n cia ljch th". 

Tuy nhiên, chz'i nghia xã h5i là gI và di len chi ngh7a xâ hs?i 
bang cách nao? Do là diêu ma chiing ta Iuôn luôn trän trô', suy nghi, 
tim tôi, lira chQn dê tiling buc hoàn thin thrng lôi, quan diem và 
t chrc thijc hin, lam sao,  d vilia theo dung quy lut chung, vilra 
phü hcip vi diêu kin cii the cilia Vit Nam. 

Trong nhüng näm tin hành cOng cuic di mâi, tilr thng kt 
thirc tin và nghiên cilru l lun, Dãng Cong san Vit Nam tiling 
buâc nhn thilrc ngày càng dung dan hcm, sâu sac hGn ye chili nghia 
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xã hi va thai kr qua d di len chü nghia x hi; timg buoc khc 
phiic mt so quan nim dccn giãn truOc day nhu: dông nhât miic tiéu 
cuoi cüng cia chü ngha xã hi vfri nhirn vi eUa giai doan truâc 
mat; nhân mnh mt chiêu quan h san xuât, chê d phân phoi binh 
quail, không thây day dü yêu cau phát triên 1irc luqng san xuât trong 
thà'i k5 qua d, không thüa nhn sir ton tai  cüa các thành phân kinh 
th; dng nht kinh t thj tnthng vài chü nghia tix bàn; dng nht nhà 
ni.râc pháp quyên vi nhà nuâc tir san... 

I-, p p • • F.  

Cho den nay, mtc dü van cèn mt so van dé can tiêp tic di sâu 
nghiên elm, nhung chüng ta dã hInh thành nMn thlrc tong quát: Xa 
hç5i xâ h5i chi, nghia ma nhân dan Vit Nam dang phân dáu 

xay 

'I A a a P A A c4tng la mQt xa hQz dan glau, nitcrc mgnh, dan chu, cong bang, van 
minh, do nhán dan lam chü; có nen kinh teX  phát triên cao, dca trên 
lyc lztcing san xuât hin dgi và quan h san xuât tiên b5 phü hcip, có 
nên van hoá tiên tiên, dam dà ban sac dan tóc; con ngithi có cuc 
song am no, ti! do, hQnh phic, Co diêu kin phát triên toàn din, các 
dan tç5c trong cç5ng dong Vit Nam bIn/i dng, doàn kit, ton Irçrng Va 
gizp dÔ nhau cling phát triên; cO Nhà nzthc pháp quyên xã h5i chü 
nghla cz.a nhOn dan, do nhOn dan, vi nhOn dOn do Dáng Cc5ng san 
lãnh dao, có quan h hint nghj và hQp tác vO'i các nuàc trên the giO'i. 

D thirc hin duçc mvc  tiêu do, chling ta phài: D.y manh cong 
nghip hoá, hin dai  hoá dt nuOc g.n v6i phát trin kinh t tn thlrc; 
Phát trin nn kinh M thj trung djnh hrnng xã hi chü nghTa; Xây 
dirng nên van hoá tiên tiên, dm dà bàn sac dan tc, xay d1mg con 
ngui, nâng cao d?yi song nhân dan, thirc hin tiên b va cong bang 
xã hi; Bào dam vu'ng chäc quôc phông và an ninh quôc gia, trt tir 
an toàn xã hi; Th?c hin dithng 1i d6i ngoi dc l.p, tr chU, dia 
phuang hoá, da dang hoá, hoà bInh, hcru nghj, hcTp tác và phát triên, 
chü dng và tIch circ hi nhp quoc të; Xây dung nén dan chü xä 
hi chü nghTa, phát huy chI và sIre manh dai doàn k& toàn dan 
tc, kt hçp vo'i sIre manh  thai  dai;  Xây dung Nhà rnxOc phap quyn 
xä hi chü nghia cüa nhân dan, do nhân dan, vi nhân dan; xây duiig 
Dàng và h thng chInh trj trong sach, vQng mnh toàn din. 
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Càng di vào chi do thirc tiên, Dãng ta càng nhn thiirc &rcc 
rang, qua d len chü nghia xä hOi  là m5t s nghip ldu dài, vó càng 

, , .' , 
khó k/ian và phc tgp, vi nO phài tao  sir biên dôi sâu sac ye chat trên 
tht cã cac linh virc cüa di sang xä hOi.  Vit Nam di len chü nghia 
xã hi tr mt ni.ràc nong nghip 1c hQu, bô qua ch d tti bàn chü 
nghTa, l?c  luvng san xuât rat thâp, lai  trãi qua may chiic näm chiên 
tranh, hâu qua rat nng né; các the lic thu djch thir&ng xuyên tIm 
each phá hoai cho nên iai  càng khó khän, phüc tap, nh& thié'tphái 
trái qua m5t th&i k5' qua d5 láu dài vâi nhiêu buàc di, nhiêu hInh 
thirc t chirc kinh th, xã hOi  dan xen nhau, có s1r du tranh givacái 
cü và cái rnOi. Nói bO qua chê d tii bàn chü nghia là bó qua chê a'ç5 
áp bi'rc, bat cóng, bóc 45t tu' ban chj nghia;bó qua nhffngthói hit 
tat xau, nhu-ng thiet che, the che chinh tr khongphu hcrp vcn che dQ 
xä hi chü nghTa, chir không phãi bô qua cà nhüng thành ttru, giá tn 
van minh ma nhân l°ai cia dt duxçc trong thi k' phát trin chü 
nghia tir bàn. Duong nhien, vic kê thra nhftng thành tru nay phài 
có ch9n 19c trén quan diem khoa h9c, phát tniên. 

Dua ra quan nim phát triên kinh të thj tnring cijIth thrOng xã 
hOi chü nghia là m5t dt phá lj luan  rat cci ban Va sang tgo cia 
Dáng ta, là thành qua i lu.n quan tr9ng qua 35 11am thirc hin 
dung liM di mOi, xut phát tr thijc tin Vit Nam và tip thu có 
ch9n 19c kinh nghim cüa th giOi. Theo nMn  thüc cüa chüng ta, 
kinh té thj tnrOng djnh huOng xa hi chü nghia là nên kinh tê thj 
trung hin dai,  hi nhp quôc té, vn hành day dü, dông b theo 
các quy luat cüa kiith te thj tru&ng, có sr quàn l cüa nhà nu&c pháp 
quyn xã hi chü nghTa, do Dàng Cong san Vit Nam lãnh dao;  bão 
dam djnh hu'Ong xã hi chU nghia, nh.m mic tiêu dan giàu, nuc 
mnh, xä hi cong bang, dan chü, van minh. Do là mt kiéu kinh té 
thj trzthng mó'i trong ljch sü phát trin cua kinh t thj truO'ng; mt 
kiu t chirc kinh t vüa tuân theo nhüng quy lut cüa kinh t thj 
tnrmg vira dira tren Co sO yà duqe dan dat, chi phôi bOi các nguyen 
tc và bàn chit cüa chü nghia xähi, th hin tren cà ba mat: So' 
hi7u, tO dhic quán lj và phán phói. Day khOng phài là nên kinh tê 
thj tnr?Yng tir bàn chU nghia và cüng chua phãi là nn kinh t thj 
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trithng xã hi chñ nghia dy dU (vI nithc ta con dang trong thai k' 
qua do). 

Trong nn kinh t th trumg djnh hiiing xà hi chü nghia có 
nhiu hInh thirc s hU'u, nhiu thành phn kinh th. Các thành phn 
kinh té hoat dng theo pháp lut dêu là b phn hçip thành quan 
tr9ng cüa nên kinh té, bmnh dang truOc pháp 1ut cüng phát triên lâu 
dài, hcip tác và crnh tranh lanh mnh. Trong do, kinh th nhà nuOc 
giü vai trO chü dao;  kinh tê t.p the, kinh tê hcp tác không ngirng 
duçic cüng c và pháttrin; kinh t tir nhân là mOt  dng lijc quan 
trong cüa nên kinh té; kinh tê có von dâu In' nuâc ngoài &rçYc 
khuyn khich phát trin phü hçp vói chMn luçic, quy hoach phát 
triên kinh té - xã hi. Quan h phân phôi bâo darn cong bang và tao 
dng l?c  cho phát triên; thirc hin chê d phân phôi chü yeu theo kêt 
qua lao dng, hiu qua kinh tê, dôngthori theo mirc dóng gop von 
cüng cac nguôn 1irc khác và phân phôi thông qua h thông an sinh 
xã hi, phüc l?i  xã hi. Nhà nuâc quàn l nên kinh tê bang pháp 
14t, chiên hrçc, quy hoach, ké hoach, chfnh sách và lirc lucmg v.t 
chat dê dijnh huo'ng, diêu tiêt, thüc day phát triên kinh tê - xã hi. 

Mç5t dc tru'ng cc' ban, mç5t thu(5c tInh quan trQng cüa dinh 
hrn5'ng x hoi chU nghia trong kinh tê thj trung Vit Nam là phài 
gän kinh tê vó'i xã h5i, thong nhát chInh sách kinh tê vó'i chInh sách 
xà hói, tang tnráng kinh té di dOi vái thic hin tiên b và cOng bang 
xâ hi ngay trong tfrng bzthc, timg chInh sách và trong suo't quO 
trInh phát frin. Diu do Co nghTa là: không ch dn khi kinh t dt 
tó'i trInh d phát triên cao rôi mâi thrc hin tiên b và cong bang xã 
hi, càng không "hy sinh" tiên b và cong bang xã hi dê chy theo 
tang trrning kinh th dcn thun. Trái lai,  mói chInh sách kinh tê' du 
phái hu'ó'ng tó'i mtc tiêu phOt trién xà hói, m8i chInh sOch xâ h5i 
phthi nhàm tqo ra dç5ng 4i'c thic day phát trien kinh té; khuyên khIch 
lam giau hcip phap phaz di doi vcn xoa doz, giam ngheo ben vw'ig, 
chäm sOc nhüng ngztài cO cOng, nhth'zg ngu'O'i CO hoàn cOnh khO 
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khán. Day là mt yéu câu có tinh nguyen täc dé bão dam sir phát 
trin lành manh,  bn vtftig, theo djnh huàng xã hi chU nghia. 

.7 .7 

Chüng ta coi van hoá là nen tang tinh than cüa xã h5i, sic 
mQnh nç5i sinh, dç5ng 4c phát trién dat nithc và báo v To quóc; xac 
djnh phát trién van hoá dóng b5, hài hoà vó'i tang tritói'zg kinh té và 
tién b5, cOng bang xã h5i là mt djnh hi.rOng can bàn cüa qua trInh 
xay dirng chü nghia x hi i Vit Nam. Nên van hoá ma chüng ta 
xay dirng là nên van hoá tiên tiên, dm dà bàn sac dan tc, mt nén 
van hoá thong nht trong da dang,  dira trên các giá frj tiên b, nhân 
van; chu nghia Mac - Lenin Va tir ttwng Ho Chi Mrnh giu vai tro 
chü. d.o trong diii song tinh than xã hi, ké thica và phát huy nhfrng 
giá ti-j truyn th6ng tdt dep cia tá't cá các dan tc trong nzthc, tiéo 
thu nhI?'ng thành titu, tinh hoa van hoá nhán loçzi,.. pMn dO'u xáy 
dimg mót xã hôi van minh, lành manh vi lçii Ich chân chInh vàphdm 
giá con ngu°&i, vâi trInh d tn thCrc, do dirc, the l?c,  lôi song Va 

6 .7 .7 P • .7S .t • P tham my ngay cang cao. Chung ta xac djnh: Con ngixrn gui vl tn 
trung tarn trong chin hxçc phát trin; phát trien van hoá, xáydzrng 
con nguvi vita la myc tieu, vita la dQng ly'c cua cong CuQc doi mcii; 
phát trién giáo dyc - dào tgo và khoa hQc - cOng nghc là quóc sách 
hang dáu, báo v mOi tru'o'ng là mç5t trong nhz7cng van dé song cOn, 
làtiéu chI dé phát trién ben vthig, xOy dyng gia dlnh hgnh phtc, 
tién b5 lam té bao lành manh, vffng chác cia xâ h5i, thyc hin bInh 
dang girn la tieu chi cua tien b9, van minh. 

Xã hi xã hti chü nghia là xã hi huâng tOi các giá trj tin b, 
nhân van, dya trên nén tang lcri Ich chung cza toàn xã hi7i hài hoà 
v&i lcri Ich chinh dOng cia con ngzth'i, khOc han ye chat so vO'i các xã 
hicgnh tranhdé chiém dogt lçri Ich riêng giüa cac ca nhan vàphe 
nhom, do do can Va CO dieu kin de xay dung sir dong thuan xa h91 
thay vi dôi lip, dôi kháng xã hi. Trong chê d chInh trj xä hi chU 
nghia, môi quan h giUa Dàng, Nhà nuâc và nhân dan là môi quan 
h giUa các chii the thông nhât ye mic tiêu và l?i  Ich; mçi dirng Iôi 
cüa Dãng, chInh sách, pháp lust và hoat dng cUa Nhà nuOc dêu vi 
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lcii Ich cia nhán dan, lay hcznh phic cz.a n/ian dan lam myc tiéu 
phan dau. Mo hrnh chinh tr! va ca che vn hanh tong quat Ia Dang 
lãnh dao, Nhà nithc quán lj và nhán dan lam chi. Dan chü là bàn 
cht cüa ch d xã hi chü nghTa, vira là mvc  tiéu, vira là dng lirc 
cüa cong cuc xây dung chü nghia xã hi; xây dirng nell dan chü xä 
hOi chü nghTa, bão dam quyn lirc thrc sir thuc v nhân dan là mt 
nhim vii trçng yeu, lâu dài cüa cách mng Vit Nam. Chiing ta chü 
trixang không ng1rng phát huy dan chü, xay drng Nhà nixOc pháp 
quyên xã hi chü nghTa th?c s1r cüa nhân dan, do nhan dan và vi 
nhân dan, trên ca sâ lien minh gita cong nhân, nông dan và tn thirc 
do Dâng Cong san Vit Nam länh d?o.  Nhà nilOc dai  din cho quyên 
lam chü cüa nhân dan, dng thi là ngithi t chirc th?c hin du&ng 
lôi cüa Bang; có cu chê de nhân dan thirc hin quyên lam chü trirc 
tiêp và dan chü dai  din trên các linh vrc cüa di song xã hi, tham 
gia quân l xã hi. Chüng ta nhn thüc rang, nhà nuâc pháp quyên 
xã hi chü nghia ye bàn chat khác vOi nhà nirOc.pháp quyên tix san 
là ch: pháp quyn duOi ch d tr bàn chü nghia v thtrc cht là 
cong cij báo v và pht.ic v11 cho lcii Ich ci1a giai cap tir san, cOn pháp 
quyn throi ch d xã hi chñ nghia là cong cii th hin và thirc hin 
quyen lam chu cua nhan dan, bao dam va bao vç lgi ich cua dai  da 
so nhan dan. Thông qua th?c thi pháp lust, Nhà nuOc bão dam các 
diêu kin âê nhân dan là chü the cüa quyên lijc chInh trj, th?c hin 
chuyên chInh vâi mi hành dng xâm hai  lçi Ich cüa To quôc va 

nhân dan. BOng th?ñ, chüng ta xác djnh: Di doàn két toàn dan tc 
là nguôn sirc mnh và là nhan to có nghia quyêt djnh bão dam 
thang 19'i ben vttng cüa sir nghip each mang Vit Nam; khOng 
ngirng thUc day sr bInh dang và doàn kêt giüa các dan tc, ton giáo. 

Nh,n thirc sâu sc 51r lãnh dto cña Bang Cong san là nhân t 
quyêt djnh thang lcii cüa cOng cuc dOi mói và bào dam cho dat 
nrnc phát trin theo dung djnh hrnng xã hi chü nghia, chüng ta 
dcbiçt chi trQng cong tác xáy dy'ng, chin/i don Dáng, coidáy là 
nhl?m vy then chot, co y nghza song con doz vrn Dang va che dQ xa 
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h5i chü nghia. Dãng Cong san Vit Nam là dOi  tiên phong cUa giai 
cap cong nhan Vit Nam; Dàngra dôi, tn ti và phát trin là vi li 
ich cua giai cap cong than, than dan lao d9ng va cua ca dan tç)c. 
Khi Dãng cam quyên, länh dao  Ca dan tc, di.rçc toàn dan thira n1in 
là dOi  tiénphong lãnh diao  cüa mInh và do iló Dãng là di tiên phong 
cña giai cap cong nhan, dông thO'i là di tiên phong cüa nhân dan lao 
dng và cüa Ca dan ttc Vit Nam. NOi nhu vy không có nghia là ha 
thp bàn chit giai cp cüa Dàng, màlà th hin sir nhn thirc bàn 
chat giai cap cüa Dãng mt each sau sac hm1, day dü hon, vi giai cap 
cong nhân là giai cap có l?i  ich thông nhât vii igi Ich cüa nhân dan 
lao dng và toàn dan tOc.  Dàng ta kiên trI lay chü nghia Mac - Lenin 
và tu tixàng Ho ChI Minh lam nên tang tu ti.râng và kim chi nam cho 

A f A A A A F hanh d9ng cach mang, lay tap  trung dan chu lam nguyen tac to chirc 
co bàn. Dãng Iãnh dao  bang ci.rong linh, chin luçc, các djnh hi.rOng 
v chInh sách va thu tnxo'ng lan; b&ng cong tác tuyên truyn, thuy& 
phçic, 4n dng, to. chác, kiêm tra, giám sat và bang hành dng 
guang mau cüa dàng viêñ; thông nhât lanhdao cong tác can b. Y 
thiirc duqc nguy ca dôi vài dâng cam quyên là tham nhQng, quan 
lieu, thoái hoá v.v..., nhât là trong diêu kin kinh tê thj trixO'ng, Dãng 
Cong san Vit Nam dt ra yêu can phãi thrnmg xuyen tr di mri, tir 
chinh dan, aan tranh cMng chü ngh1a co hi, chü nghia cá than, 
chong tham nhung, quan lieu, lang phi, thoái hoá v.v... trong ni b 
Dàng và trong toàn b h thng chfnh trj. 

, I 1 p 

Cong cuc dôi mri, trong do có vic phát triên nên kinh tê thj 
trurng djnh huâng xä hi chii nghia da th?c sr dem lai  nhüng thay 
di to len, rt tt dp cho d.t nuó'c trong 35 näm qua. 

Tnrrc Di mâi (näm 1986), Vit Nam v6n là mOt  nrnc nghèo 
p • I F 

1a bj chiêntranh tan phá rat nng nê, dê 'ai  nhüng hu qua hêt sue 
to ló'n cà ye ngithi, ye cña và môi truè'ng sinh thai. Tôi chi nêu thI 
di, cho den nay van có hang triu ngui chju các bnh hiêm ngheo 
và hang tram ngàn tré em bj dj tt bm sinh bi tác dng cüa ch.t 
dc da cam/dioxin do quãn di M5' sü' ding trong thi gian chin 
tranh a Vit Nam. Theo các chuyên gia, phãi mt dn han 100 näm 
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nfra Viêt Nam mói có th don sach ht born mln con sot lai sau 
chin tranh. Sau chin tranh, M5 va phuang Tây cia áp dt cm vn 
kinh têvâi Vit Narn trong suôt gân 20 nãm. Tmnh hinh khu virc và 
quôc té cüng diên biên phüc tap, gay nhiêu bat igi cho chüng ta. 
Lirang th?c, hang hoá nhu yêu phâm hêt sirc thiêu thôn, dOi song nhân 
dan hêt sure khO khan, khoáng 3/4 dan so song duâi miirc nghèo kho. 

, , , , ,' , 

Nh?i thirc hiên du?ng lôi dôi mâi, nén kinh té bat dâu phát triên 
và phát trin lien tiuc vi the d tuxo'ng di cao trong sut 35 näm qua 
vâi mü'c tang truO'ng trung bInh khoâng 7% mi näm. Quy mô GDP 
không ngtrng duçc mi rng, näm 2020 dat  342,7 ti dO la M (USD), 
tth thành nn kinh th kn thi tir trong ASEAN. Thu nh.p bInh quân 
daungui tang khoáng 17 lan, len rnurc3.512 USD; Vit Nam cia ra 
khoi nhom cac nuoc co thu nhap thap Iii nam 2008. Tu mQt nuac bl 
thiêu hro'ng th?c triên mien, den hay Vit Narn không nhftng cia bão 
dam dirge an ninh hrang thirc ma cOn tth thành rnt nuâc xuât khau 
gao và nhieu nông san khác ding hang dâu the gii. Cong nghip 
phát trin khá nhanh, ti tr9ng cong nghip và djch vu lien tiic tang 
vàhin nay chim khoáng 85% GDP. Tngkim ngch xut nhap 
khau tang manh,  nam 2020 dt tren 540 ti USD, trong do kim 
ngch xuât khâu dat  trên 280 ti USD. Dir trtt ngoai hOi tang mnh, 
dat 100 ti USD vào näm 2020. Dâu tir rnrc ngoài tang nhanh, dang 
k dat  gân 395 ti USD vao cuoi nàm 2020. Vê c cau nên kinh tê 
xét trên phurang din quan h s hu'u, tong san phâm quôc nOi  cia 
Vit Nam hin nay gôm khoãng 27% ttr kinh th nhà nu'óc, 4% tü' 
kinh th tp th& 30% lu kinh t h, 10% tCr kinh th tur nhan trong 
nuóc và 20% tü' khu vc có vn du tu nuOc ngoài. 

Hin dan s cüa Vit Nam là han 97 triu nguO'i, gm 54 dan 
tc auTh em, trong do han 60% s dan sng i nông thôn. Phát trin 
kinh t cia giüp dt nuó'c thoát khOi tInh trng khüng hoáng kinh 
th - xã hi nhüng nAm 80 và cài thin dáng k d?yi sng cUa nhân 
dan. Ti l h ngheo trung bInh mi näm giãm khoáng 1,5%; giâm 

0 lii 58% nam 1993 xuong con 5,8/o nam 2016 theo chuan ngheo cua 
Chinh phU và duó'i 3% nãm 2020 theo chuân nghèo cia chiêu (tiêu 
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chi cao hn triràc). Den nay, han 60% so x dat  chuân nông thôn 
mo'i; hau het cac xa nong thon deu co duang o to den trung tam, co 
din hrâi quôc gia, tri.rng tiêu hçc và trung h9c ca sâ, tram y tê va 
din thoai. Trong khi chua có diêu kin dê bão dam giáo dic mien 
phi cho mi nguYi tat cã các cap, Vit Nam tp trung hoàn thành 
xoá mi chü, phO cp giáo diic tiêu h9c vào näm 2000 và phô cp 
giáo d%ic trung h9c co sà 11am 2010; so sinh viên dai  h9c, cao dang 
tang gn 17 ln trong 35 näm qua. Hin nay, Vit Nam cO 95% 
ngui lan bi& d9c, bitt vit. Trong khi chua thixc hin duc vic 
bão dam cung cap djch vi y tê mien phi cho toàn dan, Vit Nam tp 
trung vào vic tang cu&ng y tê phông ngra, phông, chông djch 
bênh, h trç cac di tucing cO hoàn cãnh khó khän. Nhiu dch bnh 
vn ph bin truâc day cia dugc kMng ch thành cong. Ngithi 
nghèo, tré em duài 6 tui và ngl.rôi cao tui duqc cp bão him y th 
min phi. Ti l suy dinh duOTig trê em và ti 1 tr vong a tré sa sinh 
giãm gân 3 lan. Tuôi th9 trung blnh cüa dan cix tang tü 62 tuôi 
närn 1990 len 73,7 tui näm 2020. Cüng nh? kinh th cO bisOc phát 
triên nên chüng ta cia có diêu kin âê chäm soc tot hon nhU'ng ngui 
có công, phng duOTig CáC Ba M Vit Narn Anh hñng, chäm lo cho 
phân m cüa các 1it si cia hy sinh cho To quôc. Di song van hoá 
cüng duçc cài thin dáng kê; sinh hoat van hoá phát triên phong 
phü, cia dng. Hin Via Nam có khoàng 70% dan s si1 diing 
Internet, là ma trong nhtrng nuâc Co thc d phát trin cong ngh tin 
h9c cao nhât the giai. Lien hp quôc cia cong nh.n Via Nam là ma 
trong nhftng nixac di dâu trong vic hin thirc hoá các Mjc tiêu 
Thiên niên k'i.  Näm 2019, chi so phát triên con ngu?i (HDI) cüa 
Via Nam dat  rnirc 0,704, thuc nhóm nuOc Co HDI cao cUa the gi6i, 
nhât là so vâi các nuac có c1ng trInh d phát triên. 

'1 P 

Nhi.r vy, cO the nOi, vic thirc hin dung lôi dôi mOi cia dem 
lai nhu'ng chuyn bin rO ret,  ht sc sau sc va tIch circ a Via 
Nam: kinh M phát trin, hrc lugng san xuât duçc tang cung; nghèo 
dói giãm nhanh, lien tiic; di sng nhân dan duçxc câi thin, nhiu 
van cie xa hi duçc giãi quyét; chInh trj, xä hi on djnh, quôc phOng, 

1 9 9 A A A ti 9 an nrnh du?c bao dam; doi ngoai va h9l nhp quoc te ngay cang duçc 
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7 A A 7 A 7 ' A • ma r9ng; the va lrc cua quoc gia duqc tang cuang; niem tin cua 
nhân dan vào sir lnh dao  cüa Dãng thrqc cüng c. Tang kt 20 näm 
di rnOi, Dai  hi Dang thn thir X (näm 2006) dã nhn dlnh, Si 

nghip doi mm da gianli duçic nhung thanh tru to ion co y nghia 
ljch sir". Trén thrc th, xét trén nhiu phixang din, ngixñ 

,dân Vit 
Nam ngày nay dang Co các diëu kin song tot han so vri bat cü thi 
k' nào truOc day. Do là mt trong nhftng 1 do giãi thich vi sao s1r 
nghiêp di mâi do Dãng Cong san Vit Nam khâi xirâng và länh 
dao dIJçYC toàn dan Vit Nam dng tinh, hung ing và tich circ pMn 
du thirc hin. Nhting thành tçru diii mth tai  Vit Nam dã chi'mg 
minh ring, phát triê'n theo djnh hu'&ng xä h5i chz nghia khóng 
nhui'ng có hiu qua tIch clrc ye kinh té ma con giái quyét dztcrc các 
van dé xa h(51 tot hon nhiéu so vO'i cac nzthc tu- ban chi nghia CO 

cling mz'rc phát triên kinh tê. Nhttng kêt qua, thành tIch dc bit dat 
throc cUa Vit Narn trong bi cânh dai  djch Covid- 19 và suy thoái 
kinh tê toàn câu bat dâu ttr dâu näm 2020 thrGc nhân dan và ban  be p. p •1 p 

quôc tê ghi nh.n, dánh giá cao, the hin tInh u'u vit cüa chê d xã 
hi chU nghia i niiic ta. Mài day, Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan 
thir XIII cüa Dãng mt ln nUa ii khng djnh và nhn manh: "Qua 
35 nam ti&i hành cong cuc di mdci, 30nãm th%rc hin Cuong linh 
xay dirng dat nuoc trong thai ky qua dQ len chu nghia xa h91, ly luan 
ye dung lôi dôi mâi, ye chU nghia xã hi và con duô'ng di len chü 
nghTa xã hi nrnc ta ngày càng thrçc hoàn thin và trng bithc 
dugc hin thijc hoá. Chüng ta dã dat  duqc nliffiig thàith tçru to Ian, 
có nghia ljch sCr, phát trin manh  me, toàn din han so vai nhuTlg 
näm trirâc dôi mâi. Vâi tat Ca sr khiêm ton, chüng ta van có the noi 
rang: Dat nithc ta chwa bao gi& cO du'cic cci do, tiêm htc, vi thêvà 
tin quOc tê nhu- ngày nay. Nhffiig thành tiru do là san phârn kêt tinh 
sirc sang tao,  là kêt qua cüa câ mt qua trInh no 1irc phân dâu ben bi, 
lien tc qua nhiêu nhim kr cüa toàn Dãng, toàn dan, toàn quân ta; 
tip tijc kh&ng djnh con diing di len chü nghia xa hi cUa chüng ta 
là dung d.n, phu hçp vOi quy lut khách quan, v6i th?c tin Vit 
Nam và xu th phát trin cña thOi dai;  du&ng li di mâi cüa Dáng 
ta là dung d.n, sang tao;  sir lãnh dao  cüa Dãng là nhân t hang d.0 



2.LD_CNXK_CT 16 

quyt djnh mi thing lçii cUa cách mng Vit Nam. Ciiong linh 
chInh trj cüa Dãng tiêp tic là ngQn ci tir tix0ng, l lun dan dat dan 
tc ta vtrng yang tiêp tiic day mn1i toàn din, dong b cong cuc 
dôi mOi; là nén tang dé Dãng ta hoàn thin dixng lôi xây dirng và 
bão v T quc Vit Narn xà hi chü nghia trong giai doan mâi" 
(Van kin Dgi h5i dgi biéu toàn quóc lan t/n XIII, tip I, Nhà xuât 

S fl ,' A• ban chrnh tr! quoc gia Si,r that, Ha Nçi, 2021, trang 25 - 26). 

Ben cnh nhti'ng thành tiru, mtt tIch cijc là ca bàn, chüng ta 
cQng cèn không it khuyêt diem, han  chê và dang phãi doi m.t vâi 
nhffiig thách thirc mcci trong qua trInh phát trin dt nrnc. 

I.  

ye kinh tê, chat 1ucing tang tnthng, sue canh  tranh con thâp, 
thiêu ben vng; kêt câu ha tang thiëu dong bO;  hiu qua và näng 1rc 
cüa nhiêu doanh nghip, trong do doanh nghip nhà rnr6c cOn han 
ché; môi trtx&ng bj ônhiêm ti nhiêu nai; cong tác quãn 1, diêu tiêt thj 
trirOng cOn nhiêu bat cap. Trong khi dO, sir canh  tranh dang then ra 
ngày càng quyêt 1it trong qua trinh bàn câu hoá và hi nhp quôc té. 

p 

Vê xä hi, khoãng each giàu nghèo gia tang; chat krcing giáo 
d1ic, chäm sOc y tê và nhieu djch vii cong Ich khac cOn không it han 
chê; van hoá, do due xã hi co mt xuông cap; ti phm và các t 
nan xãhti din bin phüc tap. Dc bit, tinh trng tham nhüng,iang 
phi, suy thoái ye tu' ttthng chInh trj và do due, lôi song van diênra 
trong mt b phn can b, dãng viên. Trong khi do, các the 1irc xau, 
thu djch lai  luôn tim mi thu doan dê can thip, chông phá, gay mat 
on djnh, thi.rc hin am mmi "diên biên hoà binht' nhäm xoá bO chü 
nghia xã hi i Vit Nam. 

Dàng ta nkin thirc ring, hin nay Vit Nam dang trong qua 
trInh xây dung, qua dO len chü nghia xä hOi.  Trong thai kr qua do, 
các nhân to x hOi  chñ nghTa ducic hInh thành, xác 1p và phát triên 
dan xen, canh  tranh v&i các nhân to phi xã hOi  chü nghia, gôm Ca 

các nhân t tir bàn thU nghia trên mOt  sé linh virc. S? dan xen, canh 
tranh nay càng phuc tap .và quyêt lit trong diêu kin c chê thj 
trurng và mi cüa, hOi  nhp quôc tê. Ben canh  các mt thành tiru, 
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P A A tich cuc, se luon co nhixng mat tieu circ, thach thixc can duçc xem 
xét mt cách tinE tao và xCr 1 mt cách kjp thai, hiu qua. Do là 
cuOc du tranh rt gay go, gian kh& dOi hôi phãi có thm nhIn mdi, 
bàn linh mói và sirc sang tao  mdi. Di len theo dnh hixâng xã hOi  chü 
nghia là mt qua trInh không ngimg cUng co, tang ctxàng, phát huy 
các nhân to xâ hi chü nghia dé các nhân tO do ngày càng chi phOi, 
ap dáo va chiên thang. Thành cong hay that bai  là ph1i thuic trixâc 
ht vào six dung dn cUa du?ng léi, bàn linh chInh trj, näng l?c lãnh 
dao và s1rc chiên dâu cüa Dàng. 

Hin nay, chüng ta dang tiêp tçtc dAy manh di mói mO hInh 
tang trixâng, Ca cu Ii nn kinh th theo hu6ng chü tr9ng hon cMt 
lung va tang tInh bn vftng vi cáC khâu dt phá là: Hoàn thin 
dong b the chê phát triên, trixâc hêt là the ché phát triên nén kinh tê 
thj trung djnh hiro'ng xä hi chü nghia; phát triên nguôn nhân l?c, 
triio'c hêt là nguOn nhân lijc chat luçmg cao; xay dung kêt câu ha 
tang dng b, hin dai Ca v kinh M và xä hi (Van kin Dai  hi XIII, 
tp 2, trang 337 -338). ye xã hi, chüng ta tiêp tc day manh cOng 
tác giám nghèo ben vftng, nâng cao chat lucmg y té, giáo diic và các 
djch vii cong ich khac, nâng cao hcm nfta di song van hoá cho nhan 
dan. Toàn Dãng, toàn dan và toàn quail dang ra sirc h9c tp Va lam 
theo tix tirO'ng, dao  düc, phong cách Ho ChI Minh vOi quyêt tam 
ngän chn và dAy lüi tinh trang suy thoái v tix tixOng chInh trj, dao 
drc, lôi song cña mt b ph.n can b, dãng viên, truâc hét là can b 
länh dao, quàn l các cap, thirc hin tot hon nUa các nguyen täc to 
chcrc xây dirng Dãng, nhäm lam cho to chüc dáng và b may nhà 
nixâc ngày càng trong sach, vftng mnh, gift vfrng bàn chat cách 
mang, nâng cao näng lirc länh dao và süc chiên dâu cüa Dâng. 

P 

Ca l lun và thirc tiên dêu cho thây, xây d?ng chü nghia xã 
hi là kiên tao  mt kiêu xä hi mi ye chat, hoàn toàn không he don 
giàn, dê dang. Day là cá mt sy nghip sang tçio vi' dpi, day tln'i' 
thách, khó k/ian, mi7t sy' nghip tr giác, lien tyc, hzthng dich láu dài, 
khóng the' nóng vç5i. Vi v.y, ben canh  vic xác djnh chü truong, 
duO'ng lOi dUng, bão dam vai trO lanE dao cUa Dâng, phãi phát huy 



2LD_CNXH_CT 18 

mnh m vai trô sang t?o,  sir üng h và tham gia tIch ciic cüa nhân 
dan. Nhân dan tiêp nhn, üng h và nhit tInh tham gia thiic hin 

p p 

du&ng lôi cüa Dãng vi thây dixng lôi do dáp irng dung yêu câu, 
nguyen v9ng cüa mInh. Sirc manh  nhân dan là ci nguôn sâu xa cüa 
thing lçii, cüa phát triM. 

Mt khác, Dãng lnh do va crn quyM, trong khi xác djnh 
phucmg huàng chInh trj và dê ra quyêt sách, không the chi xuât phát 
ttr thc tiM cüa d1t nrnc và dan tc mlnh, ma con phài nghien cü'u, 
tham khão kinh nghim tir thirc tiM cüa th giâi và th?yi dai. 
Trong the gioi toan cau hoanhu hiçn nay, sir phat trien cua moi 
quôc gia - dan tOe  không the bit lip,  ding ben ngoài nhüng tác 
dng cüa the giâi va than di, cüa thani cuOc và ciic din cüa no. 
ChInh vi 4y, chüng ta phãi chU dng và tich c1rc hOi  nh.p quôc té, 
th?c hin diranng lôi dôi ngbi dOc  lip, ttr chU, hoà bInh, hçip tác và 
phát triên, da phtrnng hoá, da dang hoá các quan h quôc tê trën CG 

san ton tr9ng dOe  Ip chü quyên, toàn vn länh thô, không can thip 
vào cong vic nOi bO cüa nhau, bInh dang, cüng có Igi. 

' p 

Va diêu het sirc quan tr9ng làphái luón luôn kiên dinh vâ vth'zg 
A V V V A V V yang fren nen tang tw tucxng ly lugn cua chu nghia Mac - Lenin - 

hQc thuyét khoa hQc và cách mçing cia giai cap cong nhán vâ quán 
chzng lao dQAng.  TInh khoa h9c và each mng trit d cña chü nghia 
Mac - Lenin, tu' tirmg H Chi Minh là nhffi'ig giá trj bn vtthg, d và 
dang duqc nhüng nguani cách mng theo dui và thirc hin. No se 
cOn tip tic phát triM và có si'rc sMg trong thirc tiM cách mng 
cüng nhu trong thixc tiM phát triM cüa khoa h9c. Chüng ta can tiêp 
thu, bO sung m5t cách cO chQn lQC trên tinh than phé phán và sang 
tgo nhth'zg thành 4w mó'i nMt v tu' tzthng và khoa hQc d chi 
nghia, hQc thuyé't cza chüng ta luón luôn tuv'i mó'i, luOn luón dztçtc 
tiêp them sinh ly'c m&i, mang hcii thâ cüa thani dai,  không roi vao xa 
cüng, tn trO, lac  hu so vâi cuOc song. 
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