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Tóm tắt nội dung: Vai trò của quần chúng nhân dân có ý nghĩa quyết định 

đối với quá trình dựng nước và giữ nước ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. 

Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vai trò của quần chúng nhân dân, trong quá trình lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng 

sản Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, dựa vào quần 

chúng nhân dân, xác định quần chúng nhân dân là chủ thể của cách mạng, tìm 

mọi biện pháp để nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân và quán triệt sâu 

sắc tư tưởng "lấy dân làm gốc" vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.  

***** 

Tư tưởng quần chúng nhân dân là chủ thể của lịch sử được Đảng ta vận 

dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng trong suốt hơn 80 năm qua, nhất là trong 

công cuộc xây dựng xã hội mới hiện nay. Từ sau thời kỳ đổi mới, ý thức được 

trách nhiệm của mình trước vận mệnh dân tộc và sự phát triển của đất nước, 

Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và thường xuyên chăm lo đến đời 

sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tập trung phát triển kinh tế, coi đó là 

nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kiên trì sự nghiệp 

đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để 

không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Mặc khác, Đảng rất coi trọng 

công tác tuyên truyền vũ trang cho quần chúng nhân dân lý luận khoa học hướng 

tới mục tiêu cao hơn, lợi ích sâu xa hơn là thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã 

hội dân chủ, công bằng, văn minh; làm cho lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin 

được đông đảo quần chúng nhân dân nhận thức và sẽ biến thành sức mạnh cải 

tạo hiện thực, nhờ đó mà bản thân lý luận, đường lối chính trị của Đảng được 

không ngừng bổ sung và phát triển, nhất là trong thời kỳ đổi mới. 

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu và hạn chế trong quá trình lãnh đạo 

cách mạng Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã rút ra 4 

bài học quan trọng. Trong đó, có bài học: “Trong toàn bộ hoạt động của mình, 

Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền 
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làm chủ của nhân dân lao động”1. Đại hội VI đã khởi xướng đường lối đổi mới 

toàn diện, trong đó lấy trọng tâm là đổi mới kinh tế, giải phóng mọi nguồn lực 

sản xuất hiện có trong quần chúng nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ 

của quần chúng nhân dân trong đời sống xã hội. Đường lối đổi mới toàn diện 

của Đại hội VI phản ánh nhận thức đổi mới của Đảng ta về công tác quần chúng, 

công tác dân vận. Lần đầu tiên Đảng nêu ra phương châm: dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra và coi đây là phương hướng xử thế mối quan hệ Đảng và 

quần chúng nhân dân trong điều kiện mới. Đảng chủ trương phát triển nền kinh 

tế nhiều thành phần, có nghĩa Đảng quan tâm khơi dậy, huy động tiềm năng sức 

mạnh của quần chúng nhân dân ở mọi thành phần kinh tế. Điều đó cũng có 

nghĩa là đối tượng của công tác dân vận trong tình hình mới không chỉ có công 

nhân trong doanh nghiệp nhà nước, nông dân tập thể và trí thức xã hội chủ 

nghĩa, mà bao gồm mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội, trong đó xác định lực 

lượng nòng cốt là liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tình hình mới trên mọi lĩnh vực 

của đời sống xã hội được Đảng xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự 

nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh 

quá trình dân chủ hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, 

văn hóa là vấn đề có ý nghĩa thiết yếu. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 

dân làm chủ là cơ chế quản lý toàn bộ xã hội. 

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng nhân dân, nên 

trong việc hoạch định đường lối, Đảng ta xóa bỏ nhận thức sai lầm coi công tác 

quần chúng nhân dân là biện pháp để tổ chức, động viên quần chúng nhân dân 

thực hiện các chủ trương, chính sách. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra 

phải trở thành nề nếp hằng ngày của xã hội mới, thể hiện chế độ nhân dân tự 

quản lý nhà nước, trong tổ chức chỉ đạo thực hiện phải động viên rộng rãi nhân 

dân tham gia thường xuyên vào công cuộc đổi mới. Đổi mới tổ chức và hoạt 

động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để nâng cao khả năng vận 

động tập hợp, đoàn kết nhân dân. Các cấp, các ngành, chính quyền phải tôn 

trọng các tổ chức quần chúng và Mặt trận tổ quốc, phối hợp chặc chẽ và tạo điều 

kiện thuận lợi để các đoàn thể và Mặt trận hoạt động có kết quả thiết thực. 

Như vậy, sự nghiệp đổi mới xuất phát trước hết từ lợi ích của quần chúng, 

từ xu thế tất yếu của lịch sử và từ bản chất chính trị của Đảng ta – Đảng của giai 

cấp công nhân, phấn đấu hy sinh vì lợi ích của quần chúng nhân dân. Đó là quá 
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trình giải phóng đối với cá nhân, trước hết đối với người lao động, nhằm phát 

triển lực lượng sản xuất trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Đổi mới để ổn 

định và phát triển – đó là cuộc đấu tranh chống bảo thủ, trì trệ, thực hiện dân 

chủ, đảm bảo những lợi ích chính đáng của người lao động. Đổi mới cũng có 

nghĩa tôn trọng hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân bằng chính sự thực hiện 

những chủ trương, biện pháp có hiệu quả. Lý tưởng dân chủ và nhân đạo sâu xa 

của đổi mới là hướng tới việc xác lập và bảo đảm thực tế quyền làm chủ, quyền 

tự do và quyền sáng tạo của nhân dân đối với xã hội.  

Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội” được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII vào tháng 

6/1999, Đảng ta đã thể hiện rõ thêm nhiều khía cạnh quan trọng về công tác 

quần chúng trong tình hình mới, bao gồm 6 trọng tâm cơ bản sau: Thứ nhất, 

Đảng chỉ rõ xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là một chế độ thật sự do nhân dân 

lao động làm chủ, bản chất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa là nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, Mặt trận và các đoàn thể cần được đổi mới về tổ 

chức và hoạt động để thực sự góp phần thực hiện dân chủ và đổi mới xã hội, 

chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, giữ vững và tăng cường mối 

quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. Thứ ba, xây dựng một 

nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Thứ tư, thực hiện nhất quán chính 

sách kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa, nhằm tạo điều kiện để giải phóng sức sản xuất, huy động mọi 

nguồn lực của các tầng lớp nhân dân. Thứ năm, bảo đảm sự thống nhất giữa tăng 

trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, chế ước những tác 

động tiêu cực của kinh tế thị trường, nhất là chống đói nghèo, sự chênh lệch quá 

mức về đời sống giữa các tầng lớp nhân dân giữa các vùng miền. Thứ sáu, phát 

triển đường lối và nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân trong hoàn cảnh mới. 

Thứ bảy, giải quyết đúng đắn hơn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận 

nhằm bảo đảm vừa tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa tạo điều kiện để 

Nhà nước và các đoàn thể phát huy tốt chức năng của mình. 

Những quan điểm chỉ đạo thiết thực trên đã góp phần quan trọng ổn định tư 

tưởng, khẳng định lợi ích của nhân dân và tăng cường một bước mối quan hệ 

mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Bên cạnh những quyết sách, những chủ trương 

đúng đắn về chính trị, kinh tế, xã hội khác, những quan điểm nêu trên đã bao 

quát toàn bộ vấn đề của công tác quần chúng của Đảng trong tình hình mới, là 

cơ sở đẩy mạnh các phong trào quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa 



đất nước từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, chuyển sang thời 

kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đại hội VIII tiếp tục khẳng định tinh thần Đại hội VII và nêu cao phương 

châm: tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở lấy liên minh công 

nhân - nông dân - trí thức làm nền tảng, đoàn kết mọi người trong đại gia đình 

dân tộc Việt Nam dù sống ở trong nước hay định cư ở nước ngoài; có cơ chế và 

cách làm cụ thể để thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra. Tổng kết 10 năm đổi mới, Đại hội cũng rút ra một trong những nguyên nhân 

trọng yếu dẫn đến thành công của Đảng trong hoạch định và thực hiện đường lối 

đổi mới: “Chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn 

gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng 

đường lối đổi mới, dũng cảm phấn đấu, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách 

mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay"2. Từ tư duy mới về 

vai trò của nhân dân, về vấn đề dân tộc trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định đại 

đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và động lực 

chủ yếu của cách mạng Việt Nam, cần phát huy sức mạnh của cả cộng đồng dân 

tộc, truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, giữ vững độc lập, thống nhất, 

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, lấy mục tiêu đó làm 

điểm tương đồng. Phải bằng các chính sách cụ thể đối với các giai cấp, các tầng 

lớp, các dân tộc ở trong nước để tạo ra động lực mới thúc đẩy phong trào cách 

mạng của nhân dân. Xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phương châm: Dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đối với các chủ trương, chính sách lớn của 

Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII nêu rõ: “Xây dựng cơ 

chế cụ thể thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 

đối với các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước”3.  

Kế thừa và phát huy nguồn sức mạnh của quần chúng nhân dân, của khối 

đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đại hội Đảng lần thứ IX đã lấy chủ đề: 

“Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đại hội 

đã có bước phát triển và cụ thể hơn nữa quan điểm về phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân: thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng 

lớp, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước, người trong Đảng và người 

                                                      
2 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất bản Chính trị 
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3 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 127. 



ngoài Đảng, người đang công tác và người đã nghỉ hưu, mọi thành viên trong 

đại gia đình Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài; lấy mục tiêu giữ 

vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh làm điểm tương đồng. Đại hội khẳng định: “Động lực chủ yếu để phát 

triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với 

nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập 

thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, 

của toàn xã hội”4. Như vậy, so với các động lực khác, vai trò của quần chúng 

nhân dân mà trực tiếp là khối đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực tổng hợp và 

là động lực to lớn nhất. Nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội IX, Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX đã nêu bật 4 quan điểm, trong đó nhấn 

mạnh bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính 

đáng và hợp pháp của các giai cấp và tầng lớp nhân dân và nhận định đại đoàn 

kết toàn dân tộc là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững 

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết chỉ rõ: xóa bỏ mặc cảm, 

định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp, xây dựng tinh thần 

cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Hơn nữa, cụm từ “đại đoàn 

kết toàn dân” đã được bổ sung, hoàn chỉnh thành “đại đoàn kết toàn dân tộc” với 

ý nghĩa mở rộng đại đoàn kết, đoàn kết không chỉ ở trong nước mà còn với cả 

cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

Đại hội X của Đảng (tháng 4 - 2006) một mặt khẳng định lại những quan 

điểm cơ bản của Đại hội IX, đồng thời đã phát triển hoàn chỉnh hệ thống các chủ 

trương, chính sách nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc và nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối 

chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết 

định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó 

đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài; xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối 

xử về quá khứ, thành phần giai cấp. Tôn trọng những ý kiến khác nhau không 

trái với lợi ích của dân tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây 

dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định và đồng thuận xã hội. Từ 

thực tiễn đổi mới, một trong số bài học lớn được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

                                                      
4 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 23. 



thứ X của Đảng rút ra là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 

Đảng, không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, xây 

dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực 

thuộc về nhân dân”5.  

Sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội XI của 

Đảng tiếp tục khẳng định: phát huy sức mạnh toàn dân tộc là thành tố thứ hai, 

sau thành tố về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Đây chính là hai thành tố quan trọng có ý nghĩa quyết định để thực hiện thành 

công những nhiệm vụ chủ yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh 

toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ thực tiễn phong phú của cách 

mạng, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn trong đó có bài học: "sự 

nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân 

dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải 

xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của 

Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân 

dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của 

chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng"6.  

Từ nhận thức đó, để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, huy động 

được sức mạnh của toàn dân tộc, đạt được mục tiêu công tác dân vận trong tình 

hình mới là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm củng cố vững 

chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân 

dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng 

lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) đã đề ra 5 quan 

điểm công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới như sau: 

Thứ nhất, chủ thể làm cách mạng là nhân dân: Cách mạng là sự nghiệp 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ. 
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Thứ hai, về lợi ích: Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy 

quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi 

ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của 

người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi 

cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. 

Thứ ba, về phương thức lãnh đạo công tác dân vận: Phương thức lãnh 

đạo công tác dân vận của Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà 

nước trong sạch, vững mạnh. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin 

tưởng, noi theo. 

Thứ tư, về trách nhiệm đối với công tác dân vận: Công tác dân vận là 

công việc của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn 

thể làm tham mưu và nòng cốt. 

Thứ năm, về các hình thức công tác dân vận: Nhà nước tiếp tục thể chế 

hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" thành quy 

chế, quy định để các tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân 

vận; các hình thức tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu 

quả. 

Như vậy, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng đề ra các quan 

điểm, chính sách phát huy vai trò chủ thể của nhân dân. Thực tiễn hơn 80 năm 

qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng cho đến nay, 

Đảng sở dĩ có được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, bởi vì về cơ bản trong 

mỗi thời kỳ cách mạng Đảng đã đề ra và nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt 

đường lối, chính sách của mình, đường lối đó phản ánh được yêu cầu phát triển 

của lịch sử, đại biểu trung thành cho lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Đây 

chính là cơ sở chính trị quan trọng nhất đảm bảo mối quan hệ bền vững giữa 

Đảng và nhân dân. Mặc dù trong những thời điểm quyết định của cách mạng, 

Đảng ta cũng mắc phải một số sai lầm “tả” khuynh như sai lầm trong cải cách 

ruộng đất; hoặc “chủ quan duy ý chí”, vi phạm quy luật khách quan trong giai 

đoạn đầu cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa… Nhưng nhờ có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của nhân dân nên Đảng đã dũng cảm 

nhận điều thiếu sót, khuyết điểm, nghiêm túc tự phê bình, tự đổi mới, chỉnh đốn, 



kịp thời sửa chữa vượt qua khó khăn tạm thời để tiếp tục đưa sự nghiệp cách 

mạng tiến lên. Nhờ đó, Đảng lấy lại lòng tin và củng cố mối quan hệ vững chắc 

giữa Đảng với nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng nhân dân đã phát huy vai trò của 

mình trong sự nghiệp đổi mới và đã đạt được những thành tựu cơ bản, thể hiện 

trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, 

đảm bảo sự ổn định và phát triển đất nước trong suốt thời kỳ đổi mới vừa qua. 

Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh, chúng ta đã giành được những thành tựu to 

lớn, có ý nghĩa lịch sử. "Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi 

mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. 

Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc 

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được 

giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức 

mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục 

phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa."7./. 
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