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Tóm tắt nội dung: Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta đã trải qua một quá trình lâu dài và không đơn giản. 

Trong quá trình đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, xuất phát 

từ thực tiễn đất nước, có nhiều tìm tòi, sáng tạo trong nhận thức lý luận, nhất là 

trong thời kỳ đổi mới. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã diễn ra gần 30 năm, 

đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Một trong những thành tựu 

to lớn là Đảng và nhân dân ta nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng rõ hơn. 

***** 

Trong 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào 

Đảng ta vẫn luôn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là 

“sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời 

và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam 

luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và 

nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con 

đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong Cương lĩnh chính trị 

của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương: “Tiến hành cách mạng dân 

tộc dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội, 

bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa”. Vào những năm cuối thế kỷ XX, mặc dù 

trên thế giới chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ vỡ một mảng lớn, hệ thống các 

nước xã hội chủ nghĩa không còn, phong trào xã hội chủ nghĩa đang trong giai 

đoạn khủng hoảng, thoái trào, gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Việt 

Nam vẫn tiếp tục khẳng định: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất 

nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, và đã được khẳng định điều này tại Đại hội 

toàn quốc lần thứ XI (tháng 01-2011) trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011). Lịch 
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sử dân tộc 85 năm qua đã chứng tỏ con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn 

đúng đắn, nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và cũng chính là sự 

lựa chọn của nhân dân ta. Từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, nhận 

thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 

càng sáng tỏ hơn. Nhận thức ngày càng sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về chủ nghĩa 

xã hội là vấn đề có tính quy luật về nhận thức hiện thực khách quan. Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã bước đầu hình thành được những nét cơ bản một hệ 

thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam, là cơ sở khoa học cho đường lối của Đảng, góp phần bổ sung 

và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trong bài viết này, chúng tôi xin trao đổi một số ý kiến xoay quanh vấn đề 

nhận thức về mục tiêu và bản chất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

ngày càng đầy đủ hơn ở Việt Nam; về nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của 

Đảng Cộng sản Việt Nam; về động lực của sự phát triển con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam; về thời kỳ quá độ và những đặc điểm của con đường 

quá độ, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; 

về mô hình và phương hướng áp dụng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là 

những vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, 

phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự 

nghiên cứu nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Chúng 

tôi xin đề cập một số khía cạnh nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như sau: 

Một là, nhận thức về mục tiêu và bản chất của công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ngày càng đầy đủ hơn ở Việt Nam 

Chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội là một 

học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. 

Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình 

độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chủ nghĩa xã hội đề cập ở đây là 

chủ nghĩa xã hội khoa học dựa trên học thuyết Mác – Lênin trong thời đại ngày 

nay. 

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhân dân ta nhưng đây 

là sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và gian khổ. Việt Nam đi lên chủ nghĩa 

xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực 

lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng 



nề; các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại cho nên lại càng khó 

khăn, phức tạp, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều 

bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh 

giữa cái cũ và cái mới, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, phải biết kế thừa những 

thành tựu của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, kinh nghiệm của 

thời đại. Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và 

nghiên cứu lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước nhận thức ngày càng 

đúng đắn hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ 

nghĩa xã hội, phù hợp thực tế và quy luật khách quan; từng bước khắc phục một 

số quan niệm đơn giản trước đây như: đồng nhất mục tiêu cuối cùng của chủ 

nghĩa xã hội với nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt; nhấn mạnh một chiều quan 

hệ sản xuất, chế độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ yêu cầu phát triển 

lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ; đồng nhất kinh tế thị trường với chủ 

nghĩa tư bản; đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản... 

Đại hội VI đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy lý luận của 

Đảng, mở đầu quá trình đổi mới và sự hình thành nhận thức mới của Đảng về 

chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thông qua đổi mới, như một cuộc cải biến cách 

mạng lâu dài, toàn diện, sâu sắc và triệt để, có kế thừa và có phát triển. Đại hội 

VII, trên cơ sở tổng kết thực tiễn 5 năm đầu của đổi mới đã thông qua Cương 

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong văn 

kiện quan trọng này, câu trả lời “chủ nghĩa xã hội là gì?” xã hội xã hội chủ 

nghĩa mà chúng ta xây dựng là một xã hội như thế nào? Đã lần đầu tiên được đề 

cập tới một cách có hệ thống dưới hình thức luận đề, xác định 6 đặc trưng của 

xã hội xã hội chủ nghĩa và bảy phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 

ta. Những đặc trưng đó vừa thể hiện tính phổ biến theo học thuyết Mác - Lênin 

về chủ nghĩa xã hội, vừa thể hiện tính đặc thù dân tộc, có tính đến đặc điểm của 

thời đại. 

 Nhận thức 6 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa trước hết là nhận thức 

được những thuộc tính bản chất của chủ nghĩa xã hội. Bản chất ấy cũng đồng 

thời nói lên những mục tiêu mà chủ nghĩa xã hội vươn tới. Xây dựng đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như toàn bộ tiến trình xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta là từng bước đạt tới cái chất và mục tiêu ấy của chủ 

nghĩa xã hội. Từ sau Đại hội IX, Đảng ta đã hình thành nhận thức, coi phát triển 



kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và coi văn hóa là nền tảng tinh 

thần của xã hội. 

Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng tới 

sự phát triển dân tộc, phát huy động lực quan trọng và mạnh mẽ nhất là sự đoàn 

kết dân tộc, có chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn 

nhau trong phát triển ở một quốc gia đa tộc như người Việt Nam. Một trong 

những nét mới trong tư duy đổi mới là, Đảng khẳng định đường lối đối ngoại 

hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây 

dựng là một xã hội có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước 

trên thế giới. Phát triển tư tưởng đó, từ sau Đại hội VII, Đảng ta nhất quán với 

chủ trương đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và hòa bình để phát triển, Việt Nam 

mong muốn là bạn của tất cả các nước, sẵn sàng hợp tác song phương và đa 

phương… 

 Từ đại hội VI đến Đại hội XI, vấn đề bản chất, mục tiêu của công cuộc 

xây dựng chủ nghĩa xã hội được Đảng ta bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hơn các 

tiêu chí: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là “xây dựng 

được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng 

về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một 

nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Từ nay đến giữa thế kỷ 

XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành 

một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”1. 

Hai là, nhận thức về nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Khẳng định sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, nêu cao tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 85 năm qua, Đảng ta tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ 

nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn của cách 

mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh khẳng định rằng, cần phải thấm nhuần chủ nghĩa 

Mác – Lênin, bởi học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân 

chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin. Từ chỗ coi chủ 

nghĩa Mác - Lênin là cái cốt của Đảng, “cái gốc của Đảng”, Đại hội lần thứ II 

(năm 1951), Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của 

Đảng. Tiếp theo, Đại hội lần thứ III (năm 1960), Đảng khẳng định chủ nghĩa 
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2011, tr. 71. 



Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách 

mạng. Đặc biệt đến Đại hội lần thứ VII (năm 1991), Đảng ta chính thức khẳng 

định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho mọi hành động. Việc chính thức bổ sung tư tưởng Hồ Chí 

Minh cho nền tảng tư tưởng của Đảng là đánh dấu một bước tiến mới, một 

bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận. Đảng ta đã nhận thức đầy đủ 

hơn, sâu sắc hơn vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của 

cách mạng Việt Nam, là kết quả vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác 

- Lênin vào thực tiễn của nước ta, đồng thời là sự kế thừa và phát triển các giá 

trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. 

 Việc xác định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 

tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, đòi hỏi phải nắm 

vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh, dùng lập trường (lập trường cách mạng triệt để), quan điểm (hệ 

quan điểm khoa học) và phương pháp (phương pháp duy vật biện chứng) của 

chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đề giải quyết đúng đắn những 

vấn đề của cách mạng Việt Nam và thời đại đặt ra. 

Trong văn kiện mở đầu thời kỳ đổi mới Đại hội VI, Đảng ta đã đặt vấn đề: 

Cần phải nghiên cứu để làm rõ những giá trị bền vững trong kho tàng di sản 

kinh điển Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn luôn là điểm tựa thế 

giới quan và phương pháp luận cho chúng ta trong nhận thức và cải tạo thế giới. 

Qua nghiên cứu, thảo luận một cách khoa học và dân chủ, Đảng ta nhận 

thức nhấn mạnh rằng những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin là một 

hệ giá trị bao gồm các nguyên lý, các học thuyết lý luận nền tảng như: Học 

thuyết hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết cách mạng xã hội, về Đảng kiểu 

mới và nhà nước kiểu mới, về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân 

và vấn đề thời đại. Đó là những vấn đề chủ yếu nổi bật nhất. Ngoài ra còn là 

những kiến giải đặc sắc nhất của Chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa, về con 

người và tư tưởng giải phóng con người… 

Đảng ta nhấn mạnh, phải chú trọng nâng cao nhận thức khoa học đối với 

chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi trong quá khứ, đã có lúc chúng ta đã rơi vào giản 

đơn, giáo điều trong nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và hậu quả rất 

nghiêm trọng. Vì vậy, việc nhận thức lại và nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác 



và thẳng thắn chủ động sửa sai là hết sức quan trọng, bởi nhận thức đúng thì 

hành động đúng, nhận thức sai hành động sai. Việc sửa chữa khuyết điểm, sai 

lầm phải bắt đầu từ sự sửa sai trong nhận thức để đi tới sửa sai trong hoạt động 

thực tiễn. 

Vấn đề cuối cùng lý luận, chủ nghĩa, học thuyết Mác - Lênin là một hệ 

thống mở chứ không phải đóng kín, động chứ không tĩnh. Thực tiễn ngày nay 

đã phát triển biến đổi mạnh, nhiều vấn đề, sự kiện, tư liệu khoa học đã không 

có ở thời đại các nhà kinh điển. Vậy trên cơ sở quan điểm và phương pháp luận 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, ngày nay những người mác xít cần phải bổ sung, 

phát triển mới những gì và như thế nào? Giải quyết được những vấn đề đó, có 

thể nói, sẽ thực sự là sự trưởng thành tư duy lý luận của Đảng ta. 

Đảng ta kiên quyết bác bỏ các quan điểm sai trái, đối lập với chủ nghĩa 

Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc muốn hạ thấp, phủ nhận chủ nghĩa 

Mác - Lênin. Đặc biệt, trong những năm đổi mới, Đảng ta đã có sự nhận thức 

sâu sắc hơn và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trên một loạt các vấn 

đề như: Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất, vấn đề 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xã hội… Nhờ vậy, tư duy lý luận của Đảng 

ngày càng hoàn thiện hơn, nhận thức đúng đắn hơn thực chất những tư tưởng 

của các nhà kinh điển mác xít, đồng thời có sự vận dụng, phát triển phù hợp 

hơn đối với thực tiễn Việt Nam. 

Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng ta phải kiên trì và vận dụng phát triển 

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giải đáp được những 

vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, tiếp tục làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta trong điều kiện mới của thời đại. 

Ba là, nhận thức về động lực của sự phát triển con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một hệ động lực, bao gồm 

các loại động lực vật chất và tinh thần, các động lực bên trong (nội lực và nội 

sinh) và các động lực bên ngoài (ngoại lực và ngoại sinh). Trong hệ thống động 

lực phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, trước hết là ba động lực 

quan trọng sau: 

 Thứ nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh 

giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản 

Việt Nam lãnh đạo. Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là động 



lực quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với thành công của sự 

nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tương lai. Đảng ta nhận 

thức rằng, đại đoàn kết dân tộc chỉ được củng cố và phát huy mạnh mẽ khi các 

nhân tố cấu thành cộng đồng dân tộc ý thức rõ lợi ích chung của đất nước, lấy 

đó làm quan điểm tương đồng, mọi người đều hướng nỗ lực của mình vào việc 

thực hiện lợi ích chung. Ở nước ta hiện nay, điểm tương đồng chung là: Giữ 

vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh”. 

Thứ hai, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động 

lực của công cuộc đổi mới nhằm khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của 

con người, tính tích cực, chủ động, năng động của nhân dân được tăng lên. 

Đảng ta cho rằng, trong điều kiện của một đảng cầm quyền, để phát huy được 

vai trò động lực mạnh mẽ của dân chủ, cần coi trọng sự phát triển hài hòa, đồng 

bộ giữa dân chủ ở cơ sở, trong đó, dân chủ ở cơ sở có tính chất nền tảng, dân 

chủ ở trung ương có tính chất quyết định. Phát huy vai trò giám sát, phản biện 

xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây 

dựng và đẩy mạnh hoạt động của các mô hình tự quản trong các cộng đồng dân 

cư ở cơ sở; bám sát thực tiễn để góp phần khắc phục tập trung quan liêu; mở 

rộng sinh hoạt dân chủ và nâng cao chất lượng lãnh đạo tập thể từ hội nghị cấp 

ủy cho tới đại hội Đảng các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát của tập thể đối 

với cá nhân, của tổ chức đối với cán bộ, đảng viên - kể cả đối với những người 

lãnh đạo chủ chốt; có quy chế đảm bảo phát huy tự do tư tưởng, tôn trọng 

những ý kiến khác nhau. 

Thứ ba, kết hợp hài hòa lợi ích xã hội, tập thể, cá nhân, quan tâm lợi ích 

thiết thân của con người. Đảng ta nhận thức rằng, làm cho mỗi con người quan 

tâm tới lợi ích chính đáng của mình, lấy đó làm động lực trực tiếp, thúc đẩy 

mạnh mẽ nhất hoạt động của họ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây 

dựng xã hội mới. Thực tiễn đổi mới đã minh chứng, sự cần thiết phải kết hợp 

hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích chung, trong đó lợi ích thiết thân của con 

người là động lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất. 

 Bốn là, nhận thức về thời kỳ quá độ và những đặc điểm của con đường 

quá độ, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Lãnh đạo công cuộc đổi mới, nhận thức của Đảng về con đường quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội của nước ta có những đổi mới sâu sắc:  



- Nhận thức rõ hơn về tính chất lâu dài, khó khăn, phức tạp của thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội, từ đó xác định rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu 

chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. Đó là, trong thời kỳ quá độ sẽ tồn tại 

nhiều hình thức kinh tế - xã hội có tính chất quá độ 2. 

- Nhận thức đầy đủ hơn về cách thức bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cái gì bỏ qua, cái gì cần tiếp thu… 

Nếu trước đây, thường nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội “bỏ qua 

giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” thì từ Đại hội lần thứ XI trong các văn 

kiện chính thức của Đảng và Nhà nước diễn đạt là: Nước ta quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”. 

Việc “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” được giải thích rõ về hai phương 

diện: Thứ nhất, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là “bỏ qua việc xác lập vị trí 

thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa”. Tức 

là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói 

hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội 

chủ nghĩa. Thứ hai, trong khi bỏ qua những mặt đó, cần “tiếp thu, kế thừa những 

thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về 

khoa học - công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh 

tế hiện đại”. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải trên quan 

điểm phát triển, có chọn lọc. Đại hội XI khẳng định đây là một quá trình cách 

mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự 

biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất thiết phải trải 

qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ 

chức kinh tế, xã hội đan xen"3. Cần phải phát huy tối đa những thuận lợi, đẩy lùi 

những nguy cơ, thách thức để phát triển nhanh và bền vững. 

Một trong những nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ là xây dựng cơ sở 

vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, trong đó vấn đề mấu chốt là phát triển 

lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rút ra những bài học không thành công của 

công nghiệp hóa theo mô hình truyền thống của những năm 60, trong đó, đổi 

mới, Đảng ta đã xây dựng một quan niệm mới về công nghiệp hóa gắn liền với 

                                                      
2 Bộ Công an - Học viện chính trị Công an nhân dân: Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo 

cấp phòng, quận, huyện trong Công an nhân dân. Nxb. CAND, Hà Nội, 2014, tr. 60. 

 
3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 

2011, tr. 70. 



hiện đại hóa. Đó là công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, tận dụng lợi thế so 

sánh, chú trọng công nghiệp nông nghiệp gắn  liền với  đô thị hóa nông thôn, có 

chiến lược phát triển toàn diện nông nghiệp - nông thôn và nông dân. Đại hội 

VIII, IX, X và Đại hội XI đã có những phát triển lý luận mới về vấn đề này. 

 Năm là, nhận thức rõ hơn về mô hình và phương hướng áp dụng chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta  

Lần đầu tiên, tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội do Đại hội VII của Đảng thông qua (6 – 1991) đã đề cập 

những nội dung cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gồm 6 đặc 

trưng. 

Tổng kết 25 năm đổi mới và 20 năm thục hiện Cương lĩnh 1991, Đại hội 

lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) trong Cương lĩnh xây dựng đất 

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) 

đã bổ sung tám đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. 

Trong đó, một số nội dung của các đặc trưng đã được là sáng tỏ hơn so với 

Cương lĩnh 1991. Điều này thể hiện như sau: 

Thứ nhất, khẳng định đặc trưng hàng đầu là xây dựng một xã hội: dân 

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

Thứ hai, nhấn mạnh vị trí của dân chủ. Nội dung dân chủ đặt lên trước 

công bằng, văn minh. Toàn thể nhân dân làm chủ chứ không chỉ là nhân dân lao 

động làm chủ. Tôn trọng quyền làm chủ, quyền con người, coi con người là 

trung tâm của chiến lược phát triển là chủ thể phát triển. 

Thứ ba, nhận thức mới đầy đủ hơn về quan hệ sản xuất gồm 3 yếu tố: Chế 

độ sở hữu tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ, phương thức phân phối 

sản phẩm. Việc nhấn mạnh “quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp” với lực lượng 

sản xuất hiện đại là phản ánh đúng quy luật về quan hệ sản xuất phải phù hợp 

với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

Thứ tư, bổ sung đặc trưng thứ bảy: Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đó 

là nội dung xây dựng chế độ chính trị trong mô hình chủ nghĩa xã hội, cũng là 

vấn đề cốt lõi trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng và nhân dân ta phải: Đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài 

nguyên, môi trường; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con 



người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo 

đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; thực hiện 

đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, 

chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 

thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc 

thống nhất; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tám phương 

hướng cơ bản trên đã thể hiện tập trung nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam 

về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới ở Việt Nam. Thực tế 

85 năm qua chứng minh, chỉ với mô hình này, nước ta đã thu được những thành 

tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhận thức mới của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được thể hiện nhất quán. Sự nhất 

quán đó sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho hệ thống quan điểm lý luận về 

chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã bắt đầu hình 

thành và sẽ từng bước được bổ sung, hoàn thiện. 

Tóm lại, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ khi thành lập Đảng đến nay, 

cho thấy những câu trả lời cho hiện tại - tương lai -  triển vọng của chủ nghĩa xã 

hội ở nước ta, của nhân dân và dân tộc ta là: Chủ nghĩa xã hội là sợ chỉ đỏ 

xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam. Mục tiêu, bản chất của chủ 

nghĩa xã hội, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 

nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm tạo lập cơ sở 

vật chất - kỹ thuật hiện đại của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tường Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam hành động của cách 

mạng Việt Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là xây dựng một “xã 

hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tang, tinh thần ngày càng tốt...”4. 

Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đã khẳng 

định sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Bác Hồ về con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của xã hội trong 

thời đại ngày nay./. 
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4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,  2000, t.10, tr. 591. 
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