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Tóm tắt nội dung: Sự phát triển quan điểm của Đảng ta về mô hình chủ 

nghĩa xã hội trong văn kiện Đại hội XI thể hiện rõ ở 8 đặc trưng cơ bản đó là: 

Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân lao động 

làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và 

quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 

toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng 

và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ 

hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. 

***** 

Qua gần 30 năm đổi mới, 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. Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên 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, làm 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. 

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam do Đảng ta khởi xướng từ Đại hội VI với 

nhiệm vụ hàng đầu nhất là đổi mới tư duy lý luận, trong đó đổi mới nhận thức về 

mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa: thay thế mô hình Chủ nghĩa xã hội Xô Viết (đã 

từng áp dụng ở Việt Nam) bằng mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều 

kiện cụ thể ở nước ta đã và đang đòi hỏi câu trả lời đúng đắn, đầy đủ, thiết thực 

với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. 

Mô hình được quan niệm là hình thức diễn đạt khái quát các đặc trưng chủ 

yếu của một đối tượng, để phục vụ nghiên cứu đối tượng ấy. Từ mô hình, trong 

chỉ đạo thực tiễn người ta đi “mô hình hóa” các khách thể, đối tượng nghiên 

cứu. Trong các mô hình, hệ thống được mô tả thông qua các đặc trưng cơ bản 

của nó. Với ý nghĩa đó, tìm hiểu tư duy của Đảng ta về mô hình xã hội xã hội 
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chủ nghĩa là tìm hiểu những đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, bởi đặc 

trưng của một chế độ xã hội là tổng hợp những nét riêng biệt của các yếu tố hợp 

thành, được xem là dấu hiệu để phân biệt chế độ xã hội này với chế độ xã hội 

khác. Đồng thời, việc tìm hiểu về mô hình chủ nghĩa xã hội cũng để trả lời cho 

câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì? Nó có đặc trưng như thế nào? Câu hỏi đó đã 

được Đảng ta nhận thức ngày càng đầy đủ, rõ ràng hơn trong quá trình đổi mới 

đất nước. 

Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam được trình bày trong nhiều Văn kiện của Đảng, song tập trung 

nhất là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(6/1991) và Văn kiện Đại hội X (4/2006) và Cương lĩnh xây dựng đất nước thời 

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011). 

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6/1991) trên cơ sở 

tổng kết thực tiễn 5 năm đầu của đổi mới từ Đại hội VI, Đại hội VII đã thông 

qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

(Cương lĩnh 1991). 

Lần đầu tiên trong Cương lĩnh 1991 đã đưa ra 6 đặc trưng cơ bản của xã 

hội xã hội chủ nghĩa đó là: “Do nhân dân lao động làm chủ; Có một nền kinh tế 

phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư 

liệu sản xuất chủ yếu; Có nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con 

người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng 

theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển 

toàn diện cá nhân; Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ nhau 

cùng tiến bộ; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên 

thế giới”. 

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 những 

đặc điểm của thời đại; có quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. 

Những đặc trưng này là những đặc trưng bản chất để nhận biết về chủ nghĩa xã 

hội và là những nét phác thảo cơ bản vê mô hình chủ nghĩa nước ta trong thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ sáu đặc trưng trên có thể thấy nhận thức mới của Đảng ta về mô hình xã 

hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã thể hiện những nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, xác định vai trò làm chủ của xã hội xã hội chủ nghĩa là nhân dân 

lao động. Nhân dân lao động không chỉ có vị thế mà còn có năng lực để làm chủ 



xã hội. Trong chủ nghĩa xã hội, quần chúng nhân dân lao động được giải phóng 

và có điều kiện phát triển toàn diện. 

Thứ hai, lực lượng sản xuất phát triển cao là điều kiện, tiền đề để tăng năng 

suất lao động, tạo cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống của 

nhân dân. Tuy nhiên, để nhân dân lao động được hưởng những thành quả do sức 

lao động của mình đòi hỏi phải thực hiện chế độ công hữu về các tư liệu sản 

xuất chủ yếu. Bởi vì, đó là điều kiện để thực hiện những lợi ích kinh tế cơ bản. 

Chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu là bản chất kinh tế của chủ 

nghĩa xã hội, là cơ sở bảo đảm cho nhân dân lao động làm chủ về kinh tế. 

Thứ ba, khi xác định xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đặt con người vào trung tâm của 

sự phát triển. Vì về bản chất, văn hóa là những hoạt động sáng tạo của con 

người hướng tới những giá trị nhân văn, nhân bản, là khát vọng hướng tới cái 

Chân, Thiện, Mỹ nhằm hoàn thiện con người, hoàn thiện xã hội. Nói tới văn hóa 

là nói tới con người, do vậy phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển chính 

là phát huy những năng lực, bản chất của con người. Đó là cơ sở cho việc hoạch 

định chiến lược phát triển bền vững của đất nước. 

Thứ tư, Đảng ta coi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vì chỉ có đoàn kết 

chúng ta mới tập trung được con người với sức mạnh trí tuệ, sức sáng tạo, ý chí 

tự lực, tự cường, nhân cách cao đẹp,… vào quá trình phát triển đất nước. Điều 

này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước ta, khi nguồn lực tài chính và 

nguồn lực vật chất cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội còn hạn hẹp, trong 

khi đó nguồn lực con người Việt Nam lại vô cùng phong phú, nếu biết phát huy 

nó sẽ trở thành nguồn lực to lớn cho sự phát triển bền vững. Đảng ta coi đoàn 

kết là chiến lược cách mạng vì mục tiêu chung của dân tộc chứ không nhằm 

phục vụ cho lợi ích của riêng một giai cấp, tầng lớp nào. Vì vậy, xây dựng khối 

đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị. 

Trên cơ sở phân tích thực tiễn cách mạnh Việt Nam, nhận định về bối cảnh 

thời đại, Đại hội XI của Đảng (2011) một lần nữa tiếp tục khẳng định: “Theo 

quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”. 

Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trong đó có sự bổ sung và phát 

triển thêm nhiều điểm mới về mô hình của chủ nghĩa xã hội so với Cương lĩnh 

năm 1991. Kế thừa mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa của Đại hội X, cương lĩnh 

xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 



2011) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1/2011) thông qua đã 

xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân lao động làm 

chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan 

hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 

con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn 

diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và 

giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ 

hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. 

Chúng ta có thể thấy, so với Cương lĩnh năm 1991 và Văn kiện Đại hội X, 

sự phát triển nhận thức Đảng về mô hình của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong 

Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) có những điểm mới sau:  

Thứ nhất, có thêm hai đặc trưng: Đặc trưng về mục tiêu tổng quát của chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh” và đặc trưng “có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Hai đặc trưng này, Đại hội X 

đã bổ sung. Điểm mới so với Đại hội X là chuyển từ “dân chủ” lên trước “công 

bằng” trong đặc trưng tổng quát, bởi vì, cả lý luận và thực tiễn đều chỉ rõ, dân 

chủ là điều kiện, tiền đề của công bằng, văn minh. Việc thực hiện đầy đủ những 

nội dung của đặc trưng này là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Thứ hai, đặc trưng kinh tế: Cương lĩnh 1991 diễn đạt đặc trưng này là có 

nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công 

hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Từ thực tiễn đổi mới, Đại hội X đã sửa lại 

và trong cụm từ chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu bằng cụm từ 

quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sau Đại 

hội X vẫn còn có ý kiến tranh luận về vấn đề này. Có ý kiến cho rằng bỏ chế độ 

công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu là dọn đường cho tư hữu hóa, là từ bỏ 

chủ nghĩa xã hội. Nên trong dự thảo Cương lĩnh trình Đại hội XI đã lấy lại quan 

điểm của Cương lĩnh 1991, tức là có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực 

lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Tại 

Đại hội XI, đa số các đại biểu cho rằng diễn đạt như Đại hội X là đúng và bổ 

sung chữ “tiến bộ” và bỏ cụm từ: “với trình độ phát triển của lực lượng sản 

xuất”. 



Như vậy, việc xác định về đặc trưng kinh tế như Đại hội X và Cương lĩnh 

(bổ sung, phát triển năm 2011) là sự kế thừa, bổ sung, phát triển Cương lĩnh 

năm 1991. Đồng thời, cách diễn đạt của Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 

2011) cũng thể hiện bước phát triển, cụ thể hóa hơn so với Đại hội X: Nội hàm 

của phạm trù “phù hợp” rộng hơn; bổ sung tính chất “tiến bộ” cho quan hệ sản 

xuất. 

Thứ ba, đặc trưng con người, Cương lĩnh năm 1991 xác định: Con người 

được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo 

lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn 

diện cá nhân. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định:  “Con người 

có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Như 

vậy, so với Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011) 

không dùng cụm từ con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, 

làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Sở dĩ như vậy là vì, mục tiêu của chủ 

nghĩa xã hội là xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công. Quá trình bảo đảm cho con 

người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cũng là quá trình xóa bỏ mọi áp 

bức, bóc lột, bất công và tạo ra những điều kiện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội để phát triển toàn diện con người. Đặc trưng này đã phản ánh sâu sắc quan 

điểm của Đảng ta về con người là trung tâm của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, 

là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội hướng tới giải phóng con người nhằm phát 

triển mọi tiềm năng của con người. Đây cũng chính là thể hiện bản chất nhân 

văn chủ nghĩa xã hội. 

Thứ tư, đặc trưng dân tộc, Cương lĩnh năm 1991 xác định: Các dân tộc 

trong nước bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Cương lĩnh (bổ sung, 

phát triển năm 2011) đã xác định: “Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình 

đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển”. Ở đây, Đảng ta 

không dùng cụm từ các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam là vì, Việt Nam là 

một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Các dân tộc ở nước 

ta có truyền thống đoàn kết lâu đời trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ 

nước, xây dựng một cộng đồng dân tộc thống nhất. Mặt khác, cộng đồng dân tộc 

Việt Nam còn bao gồm cả đồng bào ta đang định cư ở nước ngoài. Hiện nay, 

người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có khoảng trên 4 triệu người. Đây là 

một bộ phận quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Với cách diễn đạt như 

vậy là để khơi dậy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào 



Việt Nam định cư ở nước ngoài hướng về quê hương tham gia xây dựng đất 

nước, đóng góp cho Tổ quốc. 

Thứ năm, đặc trưng về hợp tác quốc tế, Cương lĩnh 1991 xác định: “Có 

quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới”. Cương 

lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) đã mở rộng thành “có quan hệ hữu nghị và hợp 

tác với các nước trên thế giới”. Như vậy, so với Cương lĩnh năm 1991, Cương 

lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011) không dùng cụm từ nhân dân tất cả các 

nước mà dùng cụm từ các nước. Đây là sự phát triển tư duy mới của Đảng về 

đối ngoại, phát huy truyền thống hòa hiếu, nhân ái, hữu nghị, hợp tác văn minh 

của nền ngoại giao Việt Nam. Đảng ta dùng cụm từ các nước ở đây đã bao hàm 

cả Nhà nước và nhân dân các nước trong đó, đồng thời là để chỉ các quốc gia có 

chế độ chính trị khác nhau, có điểm xuất phát về kinh tế, chính trị, xã hội không 

giống nhau, thậm chí mục tiêu tiến lên khác nhau nhưng vẫn có thể tìm thấy 

những tiếng nói chung trên nhiều vấn đề mà mỗi nước quan tâm, trên cơ sở giữ 

vững nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ 

của nhau, khai thác tốt nhất những yếu tố quốc tế thuận lợi và không can thiệp 

vào công việc nội bộ của nhau, khai thác tốt nhất những yếu tố quốc tế thuận lợi 

phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, chỉ rõ 

quan hệ ngoại giao của nước ta không chỉ là hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà 

nước mà còn bao gồm cả ngoại giao nhân dân, các đoàn thể, các hội, các doanh 

nghiệp với các đối tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát triển 

kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở nước ta được xác định ngày càng rõ hơn và ngày càng được hiện thực 

hóa trong cuộc sống. Có thể thấy rằng, sự nhận thức về mô hình xã hội xã hội 

chủ nghĩa của Đảng ta là một quá trình, vừa là sự phản ánh, tổng kết kinh 

nghiệm vừa là quá trình vươn lên định hướng cho thực tiễn đổi mới. Từ những 

phác thảo đầu tiên được thể hiện trong Cương lĩnh năm 1991, mô hình xã hội xã 

hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta phấn đấu xây dựng gồm 6 đặc trưng. Qua 

quá trình bổ sung, phát triển từ Đại hội VIII đến đại hội XI của Đảng, đặc biệt 

Đại hội X đã bổ sung vào mô hình chủ nghĩa xã hội thêm hai đặc trưng mới. 

Đến Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011, Đảng ta đã nhận thức rõ hơn về mô 

hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với tám đặc trưng với một số nhận thức mới 

hơn so với tám đặc trưng ở Đại hội X đã đề ra. Đến đây, mô hình chủ nghĩa xã 



hội ở nước ta đã được định hình rõ nét. Mô hình đó bao quát toàn bộ những giá 

trị tốt đẹp, thể hiện đúng bản chất xã hội xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác – 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Được vận dụng và phát triển sáng tạo cho phù 

hợp với các điệu kiện Việt Nam, thể hiện khát vọng cao đẹp, lý tưởng nhân văn 

của con người, văn hóa, dân tộc Việt Nam. Những đặc trưng thể hiện các yếu tố 

tạo nên mô hình xã hội chủ nghĩaViệt Nam đã được thể nghiệm, đúc kết qua 

thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ ở Việt Nam mà của nhiều nước 

trên thế giới. Các yếu tố của mô hình này cũng đã được bổ sung và phát triển tư 

duy lý luận và tổng kết thực tiễn của suốt quá trình lãnh đạo công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội với 11 kỳ Đại hội của Đảng. Với quan điểm biện chứng của sự 

phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng, xã hội xã hội chủ nghĩa 

với những đặc trưng trên là một mô hình mới; nó đúng và phù hợp với hiện tại, 

song có thể không đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của tương lai, cho nên nó cần không 

ngừng được đổi mới, bổ sung và phát triển vì mục tiêu cuối cùng là một xã hội 

xã hội chủ nghĩa đích thực./. 
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