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Chương I: NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 
TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC 
HỌC TẬP 

TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH 

 

I. ĐỊNH NGHĨA, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ, 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ Chí 
MINH 

1. Định nghĩa và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh 

a)  Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một  hệ thống quan điểm toàn diện và 

sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ 

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; là kết quả 

sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể của 

nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm 

giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người . 

  + Thực chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh 

những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam. 

 + Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có liên quan 

đến quá trình phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách 

mạng xã hội chủ nghĩa.   

+ Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là CNMLN, 

truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại. 

+ Mục tiêu của tư tưởng Hồ Chí Minh là giải phóng giai cấp, giải 

phóng dân tộc, giải phóng con người.  

b)  Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề cơ bản 

của cách mạng Việt Nam, đáng chú ý là tư tưởng về: 

- Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. 

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại. 
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- Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân. 

- Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho nhân dân. 

- Xây dựng đạo đức cách mạng. 

- Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 

- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Theo chương trình của bộ Giáo dục §ào tạo, môn tư tưởng Hồ Chí 

Minh giới thiệu những vấn đề thuộc nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh: 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng 

dân tộc. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên 

CNXH. 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại. 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và về Nhà 

nước của dân, do dân, vì dân. 

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hoá. 

2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương ph¸p m«n häc tư tưởng Hồ Chí Minh 

a)  Đối tượng nghiên cứu:  

 + Đối tượng nghiên cứu của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh là nghiên 

cứu hệ thống các quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt 

Nam trong thời đại mới mà nền tảng là độc lập tự do, nghiên cứu mối quan 

hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của hệ thống quan điểm Hồ Chí 

Minh, và quá trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã 

hội hiện nay.  

+ Nhiệm vụ của môn tư tưởng Hồ Chí Minh: 

- Tìm hiểu và giải thích rõ nguồn gốc, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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- Chỉ ra bản chất cách mạng và khoa học của hệ thống tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

- Làm rõ vai trò nền tảng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ 

Chí Minh đối cách mạng Việt Nam và giá trị to lớn của nó trong kho tàng lý 

luận thế giới.  

 b)  Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: 

- Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở nắm vững phép duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng nguyên 

lý kế thừa và phát triển sáng tạo. 

- Vận dụng quan điểm toàn diện và hệ thống, kết hợp khái quát và mô 

tả, phân tích và tổng hợp, các phương pháp liên ngành khoa học xã hội và 

nhân văn. 

- Học tập phương pháp của Hồ Chí Minh: gắn lý luận với thực tiễn 

trong quá trình cách mạng Việt Nam; lý trí cách mạng với tình cảm cao đẹp. 

II. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ-XÃ HỘI, NGUỒN GỐC 
VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ 
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

1. Điều kiện lịch sử – xã hội 

a)  Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 

+ Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc 

lập, nền nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành 

chính sách đối nội, đối ngoại bảo thủ, phản động… không mở ra khả năng 

cho Việt Nam cơ hội tiếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Vì 

vậy, đã không phát huy được những thế mạnh của dân tộc và đất nước, 

không tạo ra tiềm lực vật chất và tinh thần đủ sức bảo vệ Tổ quốc, chống lại 

âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây. 

+ Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858) và hiệp định Patơnốt 

(1884) được ký kết, xã hội Việt Nam bước sang giai đoạn mới và trở thành 

xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Trong lòng xã hội thuộc địa, mâu thuẫn 

mới bao trùm lên mâu thuẫn cũ, nó không thủ tiêu mâu thuẫn cũ mà là cơ sở 

để duy trì mâu thuẫn cũ, làm cho xã hội Việt Nam càng thêm đen tối. Các 
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phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp rầm rộ, lan rộng ra cả 

nước… lãnh đạo họ là các sĩ phu văn thân mang ý thức hệ phong kiến, 

điều đó cho thấy sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trước nhiệm vụ 

lịch sử của dân tộc. 

+ Đầu thế kỷ XX, bối cảnh xã hội Việt Nam đặt dân tộc chống cả 

Triều lẫn Tây. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân và các phong trào yêu 

nước ở thời kỳ này dù dưới ngọn cờ nào cũng đều thất bại hoặc bị dìm trong 

bể máu. Xã hội Việt Nam khủng hoảng về đường lối cứu nước. Nguyễn Tất 

Thành sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và lớn lên trong phong trào 

cứu nước của dân tộc, Người đã sớm tìm ra nguyên nhân thất bại của các 

phong trào giải phóng dân tộc là: các phong trào giải phóng dân tộc đều 

không gắn với tiến bộ xã hội. Nguyễn Ái Quốc nảy ý định ra đi tìm đường 

cứu nước – con đường đưa Nguyễn Ái Quốc đến với tư tưởng Hồ Chí 

Minh: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, giải phóng dân tộc phải đi theo 

con đường mới. Sự xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu, đáp ứng 

nhu cầu lịch sử của cách mạng Việt Nam. 

b)  Quê hương và gia đình 

Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình Nho học, có nề nếp gia 

phong mẫu mực, giữ đạo hiếu và có truyền thống hiếu học, yêu thương đùm 

bọc…, Cụ Nguyễn Sinh Sắc có tư tưởng yêu nước, thương dân, cuộc đời cụ 

Phó bảng có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nhân cách và tư tưởng 

Hồ Chí Minh sau này. 

Quê hương Nghệ tĩnh, huyện Nam Đàn, làng Kim Liên có truyền 

thống cách mạng đậm nét, giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. 

Quê hương của Người có nhiều anh hùng nổi tiếng như Mai Thúc Loan, 

Nguyễn Biểu, Đặng Dung, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu…, đã thấm 

máu của các anh hùng liệt sĩ chống Pháp như Vương Thúc Mậu, Nguyễn 

Sinh Quyến… Bản thân anh trai, chị gái của Bác cũng tham gia chiến đấu 

dũng cảm. Khi còn học ở Huế, Nguyễn Tất Thành đã chứng kiến bọn thực 

dân Pháp đàn áp đồng bào mình, điều đó đã thôi thúc Người quyết tâm ra 

đi tìm đường cứu nước, cứu dân.  

c) Bối cảnh thời đại  

Hồ Chí Minh bước vào vũ đài chính trị khi chủ nghĩa tư bản tự do 



50 n¨m §¹i häc b¸ch khoa Hμ Néi 

 5

cạnh tranh đã bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Năm 1912, Hốp-xơn 

(người Anh) đã mô tả tường tận đặc điểm kinh tế - chính trị của chủ nghĩa 

đế quốc. Lênin dựa trên quan điểm của Hốp-xơn đưa ra định nghĩa nói về 

bản chất của chủ nghĩa đế quốc gắn liền đặc điểm kinh tế là các nước lớn 

xâm chiếm thuộc địa và chia nhau xong đất đai thế giới. Đây là đặc điểm 

liên quan trực tiếp đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh sau này. Theo 

Lênin, thế giới phân chia đa số (70%) các dân tộc bị áp bức, số ít (30%) các 

dân tộc đi áp bức. Đặc điểm chung là diện tích và dân số các thuộc địa lớn 

gấp nhiều lần so với diện tích và dân số các nước chính quốc. Đây là tư 

tưởng cơ bản của Quốc tế cộng sản và là cơ sở để chỉ đạo cách mạng thế 

giới. Tại Đại hội V quốc tế cộng sản (1924) Hồ Chí Minh đã đưa ra con số 

đầy thuyết phục như: thuộc địa của Anh lớn gấp 252 lần diện tích nước 

Anh, dân số thuộc địa Anh lớn gấp 8,5 lần dân số nước Anh. 

Khi chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang độc quyền hình 

thành hệ thống thuộc địa làm nảy sinh mâu thuẫn mới của thời đại là mâu 

thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa, bao trùm lên mâu 

thuẫn vốn có của thời đại: mâu thuẫn giữa tư bản và vô sản ở các nước phát 

triển, mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ ở các nước lạc hậu. Khẩu hiệu 

của Mác đã được mở rộng. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thâm nhập vào 

phong trào cách mạng thế giới, trở thành hệ tư tưởng tiên tiến của thời đại. 

Năm 1917, Cách mạng tháng mười Nga thắng lợi mở ra thời đại mới- 

thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự xuất hiện 

của  Quốc tế Cộng sản làm nảy sinh mâu thuẫn thời đại:  CNXH > < CNTB. 

Quốc tế Cộng sản là trung tâm tập hợp lực lượng cách mạng và chỉ đạo cách 

mạng thế giới. Sự xuất hiện chủ nghĩa Lênin có vai trò quan trọng đối với sự 

hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH ở 

Việt Nam. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành dần dần từ cảm tính đến lý 

tính nhằm tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Việc xuất 

hiện tư tưởng Hồ Chí Minh là nhu cầu tất yếu khách quan của cách mạng 

Việt Nam và do lịch sử của cách mạng Việt Nam quy định. 
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2. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 

a)  Truyền thống văn hoá và tư tưởng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: 

Hồ Chí Minh là một trong những người con ưu tú của dân tộc. Trong mấy 

nghìn năm phát triển của lịch sử, dân tộc Việt Nam đã tạo ra anh hùng thời 

đại – Hồ Chí Minh người anh hùng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh, trước 

hết bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc, là sự kế thừa và phát triển các giá 

trị văn hoá dân tộc. Trong đó chú ý đến các giá trị tiêu biểu: 

+ Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và 

giữ nước đã hình thành cho dân tộc Việt Nam các giá trị truyền thống 

phong phú, bền vững. Đó là ý thức về chủ quyền quốc gia dân tộc, tự lực, tự 

cường, yêu nước…tạo động lực mạnh mẽ của đất nước. 

+ Tinh thần nhân nghĩa và truyền thống đoàn kết, tương thân, tương 

ái trong khó khăn, hoạn nạn.  

+ Truyền thống lạc quan yêu đời, niềm tin vào chính mình, tin vào sự 

tất thắng của chân lý và chính nghĩa dù phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, 

gian khổ.  

+ Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, 

mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hoá bên ngoài  làm giàu cho văn hoá 

Việt Nam. Chính nhờ tiếp thu truyền thống của dân tộc mà Hồ Chí Minh 

đã tìm thấy con đường đi cho dân tộc. “Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu 

nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã giúp tôi tin theo Lênin và đi 

theo Quốc tế III.” 

b)  Tinh hoa văn hoá nhân loại: Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, 

Hồ Chí Minh đã được trang bị và hấp thụ nền Quốc học và Hán học khá 

vững vàng, chắc chắn. Trên hành trình cứu nước, Người đã tiếp thu tinh hoa 

văn hoá nhân loại, vốn sống, vốn kinh nghiệm để làm giàu tri thức của mình 

và phục vụ cho cách mạng Việt Nam. 

+ Văn hoá phương Đông: Người đã tiếp thu tư tưởng của Nho giáo, 

Phật giáo, và tư tưởng tiến bộ khác của văn hoá phương Đông. 

Nho giáo nói chung và Khổng giáo nói riêng là khoa học về đạo đức 

và phép ứng xử, tư tưởng triết lý hành động, lý tưởng về một xã hội bình trị. 

Đặc biệt Nho giáo đề cao văn hoá, lễ giáo và tạo ra truyền thống hiếu học 
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trong dân. Đây là tư tưởng tiến bộ hơn hẳn so với các học thuyết cổ đại. 

Tuy nhiên, Hồ Chí Minh cũng phê phán Nho giáo có tư tưởng tiêu cực như 

bảo vệ chế độ phong kiến, phân chia đẳng cấp – quân tử và tiểu nhân, trọng 

nam khinh nữ, chỉ đề cao nghề đọc sách. Hồ Chí Minh đã chịu ảnh hưởng 

của Nho giáo rất nhiều dựa trên nền tảng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

Phật giáo vào Việt Nam từ sớm và có ảnh hưởng rất mạnh đối với 

Việt Nam. Phật giáo có tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái. Phật giáo có tư tưởng 

bình đẳng, dân chủ hơn so với Nho giáo. Phật giáo cũng đề cao nếp sống 

đạo đức, trong sạch, chăm làm điều thiện, coi trọng lao động. Phật giáo vào 

Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa yêu nước sống gắn bó với dân, hoà vào 

cộng đồng chống kẻ thù chung của dân tộc là chủ nghĩa thực dân. 

Tư tưởng dân chủ tiến bộ như chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung 

Sơn có ảnh hưởng đến tư tưởng Hồ Chí Minh, vì Người tìm thấy những 

điều phù hợp với điều kiện của cách mạng nước ta. Hồ Chí Minh là nhà mác-

xít tỉnh táo và sáng suốt, biết khai thác những yếu tố tích cực của tư tưởng 

văn hoá phương Đông để phục vụ cho sự nghiệp của cách mạng Việt Nam. 

+ Văn hoá phương Tây:   

Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu rộng của nền văn hoá dân chủ và 

cách mạng phương Tây như: tư tưởng tự do, bình đẳng trong Tuyên ngôn 

nhân quyền và dân quyền của Đại cách mạng Pháp 1791, tư tưởng dân chủ, 

về  quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc trong Tuyên ngôn 

độc lập của Mỹ 1776. Trước khi ra nước ngoài, Bác đã nghe thấy ba từ 

Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Lần đầu sang Pháp Hồ Chí Minh đã thể hiện 

bản lĩnh, nhân cách phẩm chất cao thượng, tư duy độc lập tự chủ. Người đã 

nhìn thấy mặt trái của “lý tưởng” tự do, bình đẳng, bác ái. Người cũng tiếp 

thu tư tưởng của những nhà Khai sáng Pháp như Voltaire, Rousso, 

Montesquieu. 

Thiên chúa giáo là tôn giáo lớn của phương Tây, Hồ Chí Minh quan 

niệm Tôn giáo là văn hoá. Điểm tích cực nhất của Thiên chúa giáo là lòng 

nhân ái. Hồ Chí Minh tiếp thu có chọn lọc tư tưởng văn hoá Đông - Tây để 

phục vụ cho cách mạng Việt Nam. Người dẫn lời của Lênin: “Chỉ có những 

người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báu của 

các đời trước để lại.” 
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c) Chủ nghĩa  Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận 

của tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác-Lênin là nguồn gốc lý luận trực 

tiếp, quyết định bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người 

góp phần làm phong phú thêm CNMLN ở thời đại các dân tộc bị áp bức 

vùng lên giành độc lập, tự do. “Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với chúng ta… là 

mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ 

nghĩa xã hội…”. Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện: 

- Quyết định bản chất thế giới quan khoa học của tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

- Quyết định phương pháp hành động biện chứng của Hồ Chí Minh. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, là tư 

tưởng Việt Nam thời Hiện đại. 

Sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin ở Hồ Chí Minh nổi 

lên một số điểm đáng chú ý: 

Một là, khi ra đi tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã có một vốn 

học vấn chắc chắn, một năng lực trí tuệ sắc sảo, Người đã phân tích, tổng 

kết các phong trào yêu nước Việt Nam chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế 

kỷ XX; Người tự hoàn thiện vốn văn hoá, vốn chính trị, vốn sống thực tiễn 

phong phú nhờ đó Bác đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin như một lẽ tự nhiên 

“tất yếu khách quan và hợp với quy luật”. Chủ nghĩa Mác-Lênin là bộ phận 

văn hoá đặc sắc nhất của nhân loại: tinh tuý nhất, cách mạng nhất, triệt để 

nhất và khoa học nhất 

Hai là, Nguyễn Ái Quốc đến với CNMLN là tìm con đường giải 

phóng cho dân tộc. Người hồi tưởng lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Lênin, 

“khi ấy ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lên như đang đứng trước 

đông đảo quần chúng: hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ, đây là cái cần thiết 

cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta.” 

Ba là, Người vận dụng CNMLN theo phương pháp mác-xít và 

theo tinh thần phương Đông, không sách vở, không kinh viện, không 

tìm kết luận có sẵn mà tự tìm ra giải pháp riêng, cụ thể cho cách mạng 

Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở chủ yếu nhất hình thành tư 

tưởng Hồ Chí Minh. 
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d)  Nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh 

+ Hồ Chí Minh có tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, có óc phê phán 

tinh tường và sáng suốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các cuộc cách mạng 

lớn trên thế giới.  

+ Người không ngừng học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức, vốn kinh 

nghiệm đấu tranh của các phong trào giải phóng dân tộc. Nhân cách, phẩm 

chất, tài năng và trí tuệ của Hồ Chí Minh đã giúp Người đến với chủ nghĩa 

Mác - Lênin và tiếp thu được các giá trị văn hoá nhân loại. 

+ Bác có tâm hồn của một người yêu nước vĩ đại, một chiến sĩ cộng 

sản nhiệt thành cách mạng; một trái tim yêu thương nhân dân, thương người 

cùng khổ, sẵn sàng chịu đựng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc 

của nhân dân. Bác Hồ từ một người tìm đường cứu nước đã trở thành người 

dẫn đường cho cả dân tộc đi theo. Nhân cách, phẩm chất, tài năng và trí tuệ 

của Hồ Chí Minh đã tác động rất lớn đến việc hình thành và phát triển tư 

tưởng của Người.  

3. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

 Từ 1890-1911: thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng 

cách mạng. Bác tiếp thu truyền thống dân tộc, hấp thụ vốn văn hoá Quốc 

học và Hán học, tiếp xúc với văn hoá phương Tây, chứng kiến cuộc sống 

khổ cực của đồng bào. Bác nảy ý định đi tìm đường cứu nước, sang phương 

Tây tìm hiểu xem thế giới làm gì rồi trở về giúp đồng bào mình. 

 Từ 1911-1920: thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân 

tộc.  Năm 1911, Bác sang Pháp, sau đó sang Anh, Mỹ. Năm 1913, Người từ 

Mỹ quay lại Anh tham gia công đoàn thuỷ thủ Anh. Năm 1917, Người từ 

Anh lại sang Pháp vào lúc nổ ra cách mạng Tháng Mười Nga, Pa-ri sôi 

động tìm hiểu cách mạng tháng Mười. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc ra  nhập 

Đảng xã hội Pháp. Tháng 8/1919, Bác gửi bản yêu sách của nhân dân An-

nam đến hội nghị Véc-xay. Đại hội XVIII Đảng xã hội Pháp thảo luận vấn 

đề gia nhập Quốc tế III, ngày 30/12/1920 Hồ Chí Minh biểu quyết tán thành 

Đảng cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản. Giai đoạn này đánh dấu sự 

phát triển vượt bậc thế giới quan của Hồ Chí Minh từ giác ngộ chủ nghĩa 

dân tộc đến giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ chiến sĩ chống thực dân trở 

thành chiến sĩ cộng sản Việt Nam. 
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 Từ 1921-1930: thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về 

con đường cách mạng Việt Nam: vừa khoa học vừa thực tiễn. Hồ Chí Minh 

đã hoạt động thực tiễn và lý luận phong phú trên địa bàn Pháp như: tích cực 

hoạt động trong ban nghiên cứu thuộc địa của Đảng xã hội Pháp, xuất bản 

tờ Le Paria nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam (từ 1921-

1923). Năm 1923-1924, tại Liên-Xô, dự đại hội Quốc tế Nông dân, dự đại 

hội V Quốc tế cộng sản. Năm 1924, Bác về Quảng Châu, tổ chức Việt Nam 

thanh niên cách mạng, mở lớp huấn luyện cán bộ. Năm 1925, tác phẩm 

“Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản tại Pa-ri. Năm 1927, Bác 

xuất bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh”. Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc 

chủ trì hội nghị hợp nhất và thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Người trực 

tiếp thảo văn kiện “Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng”. 

Ngày 3/2/1930, Hồ Chí Minh trở thành nhà tư tưởng theo đúng nghĩa. Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản. Có 

thể tóm tắt nội dung chính của những quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo của 

Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam như sau: 

- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con 

đường cách mạng vô sản. 

- Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ 

mật thiết với nhau. 

- Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc “dân tộc cách mạng”, 

đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do. 

- Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; phải tập hợp lực 

lượng dân tộc thành một sức mạnh to lớn chống đế quốc và tay sai. 

- Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế. 

- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải đoàn kết dân tộc, 

phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo và tổ chức đấu tranh bằng hình thức và 

khẩu hiệu thích hợp. 

- Cách mạng trước hết phải có đảng lãnh đạo, vận động và tổ chức 

quần chúng đấu tranh. Đảng có vững cách mạng mới thành công… 

Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng của Hồ Chí 

Minh trong những năm 20 của thế kỷ XXđược truyền bá vào Việt Nam, làm 
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cho phong trào dân tộc và giai cấp ở nước ta là phong trào tự giác. 

 Từ 1930-1945: thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu 

cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân tộc cơ bản. Đây là thời kỳ thắng 

lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh cả về phương diện lý luận và phương diện 

thực tiễn. Khẳng định quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường cách 

mạng Việt Nam là đúng đắn. Thời kỳ này Hồ Chí Minh và Quốc tế cộng 

sản mâu thuẫn trong nhận thức về liên minh các lực lượng cách mạng, Hồ 

Chí Minh đã giữ vững quan điểm cách mạng của mình, vượt qua khuynh 

hướng “tả” của Quốc tế cộng sản, lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi. 

Điều này phản ánh quy luật của cách mạng Việt Nam, giá trị và sức sống 

của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2.3.5. Từ 1945-1969: thời kỳ phát triển mới về tư tưởng kháng chiến 

và kiến quốc. 

Đây là thời kỳ mà Hồ Chí Minh cùng trung ương Đảng lãnh đạo nhân 

dân ta vừa tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế 

độ dân chủ nhân dân mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; tiến hành 

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 

Bắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới: 

- Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến 

kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến hành đồng thời hai 

chiến lược cách mạng khác nhau. 

- Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào 

sức mình là chính. 

- Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của 

dân, do dân, vì dân. 

- Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một Đảng cầm quyền… 

Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở khoa học và cách mạng, 

có quá trình trưởng thành liên tục trong đấu tranh cách mạng chống kẻ thù, 

chống nhận thức chưa phù hợp giữa trong nước và quốc tế về cách mạng 

Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của cách mạng Việt 

Nam trong thời đại mới, là nhọn cờ thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong 

cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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Tư tưởng Hồ Chí Minh là một chân lý, có ý nghĩa lớn trong những năm đầu 

thế kỷ XXI này. 

III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam. Học 

tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải: 

- Nắm vững nội dung cốt lõi của hệ tư tưởng Hồ Chí Minh, trang bị 

thế giới quan cách mạng theo tư tưởng của Hồ Chí Minh.  

- Học tập nhân sinh quan cách mạng của Hồ Chí Minh: đạo đức, nhân 

cách mẫu mực của tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam xây 

dựng mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

Đối với thanh niên, học sinh, sinh viên cần coi trọng giáo dục chính 

trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng…Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách 

mạng cho họ, đào tạo họ thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi 

dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết.  
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CHƯƠNG II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN 
TỘC 

VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 

 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN 
TỘC 

1. Sơ lược quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về vấn đề dân tộc 

 Dân tộc là vấn đề rộng lớn, bao gồm những quan hệ về chính trị, 
kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm 
dân tộc và bộ tộc. 

- Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, dân tộc là sản phẩm của 
quá trình phát triển lâu dài của lịch sử. 

+ Mác-Ăngghen đã đặt nền móng tư tưởng cho việc giải quyết vấn đề 
dân tộc một cách khoa học. 

Hình thức cộng đồng tiền dân tộc như thị tộc, bộ tộc, bộ lạc. Sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản dẫn đến sự ra đời của các dân tộc tư bản chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các nước 
đế quốc thi hành chính sách vũ trang xâm lược, cướp bóc, nô dịch các dân 
tộc nhỏ từ đó xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa. Mác và Ăngghen nêu lên 
quan điểm cơ bản có tính chất phương pháp luận để nhận thức và giải quyết 
vấn đề nguồn gốc, bản chất của dân tộc, những quan hệ cơ bản của dân tộc, 
thái độ của giai cấp công nhân và Đảng của nó về vấn đề dân tộc. 

+ Lênin đã phát triển quan điểm này thành hệ thống lý luận toàn diện 
và sâu sắc về vấn đề dân tộc, làm cơ sở cho cương lĩnh, đường lối, chính 
sách của các Đảng Cộng sản về vấn đề dân tộc. Trong đó đáng chú ý là các 
vấn đề: 

 Sự phát triển của vấn đề dân tộc, theo Lênin có hai xu hướng trong 
điều kiện của CNTB: Sự thức tỉnh ý thức dân tộc, phong trào đấu tranh 
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chống áp bức dân tộc sẽ dẫn đến hình thành các quốc gia dân tộc độc 
lập.Với việc tăng cường và phát triển các mối quan hệ giữa các dân tộc sẽ 
dẫn tới việc phá huỷ hàng rào ngăn cách giữa các dân tộc, thiết lập sự thống 
nhất quốc tế của CNTB, của đời sống KT-CT-XH.... 

2. Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề dân tộc thuộc địa 

Khi các nước đế quốc đi xâm chiếm thuộc địa để mở rộng thị trường, 
chúng thực hiện sự áp bức về chính trị, bóc lột về kinh tế, nô dịch về văn 
hoá đối với các nước bị xâm chiếm- thì vấn đề dân tộc trở thành vấn đề dân 
tộc thuộc địa. 

Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải 
phóng dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, 
giành độc lập dân tộc, xoá bỏ ách áp bức, bóc lột thực dân, thực hiện 
quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập. 

Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại cách mạng 
vô sản đầu thế kỷ XX có mấy luận điểm cơ bản sau: 

a)  Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các 
dân tộc.  

+ Tất cả các dân tộc trên thế giới phải được độc lập hoàn toàn và thật 
sự. Độc lập trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, toàn 
vẹn lãnh thổ. Mọi vấn đề của chủ quyền quốc gia do dân tộc đó tự quyết 
định. Theo Hồ Chí Minh độc lập tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc 
thuộc địa và theo nguyên tắc: Nước Việt Nam là của người Việt Nam, do 
dân tộc Việt Nam quyết định, nhân dân Việt Nam không chấp nhận bất cứ 
sự can thiệp nào từ bên ngoài. Trong nền độc lập đó mọi người dân đều ấm 
no, tự do, hạnh phúc, nếu không độc lập chẳng có nghĩa gì. Hồ Chí Minh 
nói: “chúng ta đã hy sinh, đã giành được độc lập, dân chỉ thấy giá trị của 
độc lập khi ăn đủ no, mặc đủ ấm”. Tư tưởng này thể hiện tính nhân văn cao 
cả và triệt để cách mạng của Hồ Chí Minh. Độc lập tự do là quyền tự nhiên 
của dân tộc, thiêng liêng và vô cùng quý giá. Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với 
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776 và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 
của Pháp 1791, Người đã khái quát chân lý: “Tất cả các dân tộc trên thế giới 
sinh ra đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền 
sung sướng và quyền tự do”. Trong hành trình tìm đường cứu nước cho dân 
tộc khi còn ở Pháp Nguyễn Ái Quốc đấu tranh để đòi các quyền cho nhân 



50 n¨m §¹i häc b¸ch khoa Hμ Néi 

 15

dân An Nam: 

 Một là, đòi quyền bình đẳng về chế độ pháp lý cho người bản xứ 
Đông Dương như đối với châu Âu, xoá bỏ chế độ cai trị bằng sắc lệnh, thay 
thế bằng chế độ đạo luật. 

 Hai là, đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu cho nhân dân, tự do ngôn 
luận, tự do báo chí, hội họp, tự do cư trú ... Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái 
Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi đến hội nghị 
Véc-xây bản yêu sách của nhân dân An-nam đòi quyền bình đẳng cho dân 
tộc Việt Nam. Bản yêu sách không được chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút ra 
bài học: Muốn bình đẳng thực sự phải đấu tranh giành độc lập dân tộc- làm 
cách mạng, muốn giải phóng dân tộc chỉ có thể trông cậy vào chính mình, 
vào lực lượng của bản thân mình. 

 Điều này thể hiện ở mục tiêu của cách mạng Việt Nam là: Đánh đổ 
Đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập. Sau 
Cách mạng Tháng 8 thành công, Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc 
lập và khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự 
thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết 
đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do 
độc lập ấy”. 

+ Hoà bình chân chính trong nền độc lập dân tộc để nhân dân xây 
dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cũng là quyền cơ bản của dân tộc. Hoà 
bình không thể tách rời độc lập dân tộc, và muốn có hoà bình thật sự thì 
phải có độc lập thật sự. Hồ Chí Minh đã nêu: “Nhân dân chúng tôi thành 
thật mong muốn hoà bình. Nhưng nhân dân chúng tôi cũng kiên quyết chiến 
đấu đến cùng để bảo vệ độc lập và chủ quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn 
lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”. Chân lý có giá trị cho mọi 
thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 

+ Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ 
quốc gia. 

b)  Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc là một động lực to lớn 
của đất nước: Do kinh tế lạc hậu, sự phân hoá giai cấp chưa triệt để, vì thế 
“cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây”, điều này 
có ý nghĩa đối với các dân tộc phương Đông: có sự tương đồng lớn, dù là ai, 
cũng đều là nô lệ mất nước. Chủ nghĩa dân tộc bản xứ là chủ nghĩa yêu 
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nước và chủ nghĩa dân tộc chân chính, động lực to lớn để phát triển đất 
nước. Nguyễn Ái Quốc kiến nghị quốc tế cộng sản “phát động chủ nghĩa 
dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản... Khi chủ nghĩa dân tộc của 
họ thắng lợi... nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa 
Quốc tế”. 

c)  Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 

Dưới ánh sáng của CNMLN khi Hồ Chí Minh bàn đến vấn đề dân tộc 
và cách mạng giải phóng dân tộc thì độc lập dân tộc phải gắn với CNXH, 
mối quan hệ dân tộc và giai cấp được đặt ra. 

Vấn đề dân tộc bao giờ cũng được nhận thức và giải quyết theo lập 
trường của một giai cấp nhất định. Theo quan điểm của CNMLN, chỉ trên 
lập trường của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản mới giải quyết đúng đắn 
vấn đề dân tộc. Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Mác-Ăngghen đã đề cập 
mối quan hệ dân tộc và giai cấp: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm 
lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, ở giai đoạn đầu của nó là mang tính 
chất dân tộc. Mác kêu gọi “giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành 
lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở 
thành giai cấp dân tộc,... không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản 
hiểu”. Cũng theo Mác –Ăngghen, chỉ có giai cấp vô sản mới thống nhất 
được lợi ích dân tộc- lợi ích của mình với các lợi ích của nhân dân lao động 
và của cả dân tộc. Chỉ có xoá bỏ áp bức, bóc lột giai cấp thì mới xoá bỏ áp 
bức dân tộc, đem lại độc lập thật sự cho dân tộc mình và cho dân tộc khác. 
Tuy nhiên, Mác và Ăngghen không đi sâu  nghiên cứu vấn đề dân tộc vì ở 
Tây Âu vấn đề dân tộc đã được giải quyết trong cách mạng tư sản, đối với 
Mác, vấn đề dân tộc chỉ là thứ yếu so với vấn đề giai cấp. 

Thời đại Lênin, khi CNĐQ đã trở thành một hệ thống thế giới, cách 
mạng giải phóng dân tộc trở thành bộ phận của cách mạng vô sản, Lênin 
mới phát triển vấn đề dân tộc thành học thuyết về cách mạng thuộc địa. 
Lênin cho rằng, cách mạng vô sản ở chính quốc không thể giành thắng lợi 
nếu không liên minh với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức ở thuộc 
địa. Khẩu hiệu của Mác được bổ sung: “vô sản toàn thế giới và các dân tộc 
bị áp bức, đoàn kết lại.” Lênin đã thực sự “đặt tiền đề cho một thời đại mới, 
thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa.” 

Hồ Chí Minh, từ chủ nghĩa yêu nước đến với CNMLN, đã nhận thức 



50 n¨m §¹i häc b¸ch khoa Hμ Néi 

 17

được mối quan hệ chặt chẽ giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và quốc tế, độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lựa chọn cách mạng giải phóng dân tộc 
theo con đường cách mạng vô sản. Hồ Chí Minh nêu, các nước thuộc địa 
phương Đông không phải làm ngay cách mạng vô sản, mà trước hết giành 
độc lập dân tộc. Có độc lập dân tộc rồi mới bàn đến cách mạng XHCN. Từ 
thực tiễn của đấu tranh cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đã phê phán quan điểm 
của các đảng cộng sản Tây Âu không đánh giá đúng vai trò, vị trí, tương lai 
của cách mạng thuộc địa, và Nguyễn Ái Quốc đi đến luận điểm: “Các dân 
tộc thuộc địa phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời biết tranh thủ sự 
đoàn kết, ủng hộ của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế giới để phải 
đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, từ cách mạng giải phóng dân tộc tiến 
lên làm cách mạng XHCN.” Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp dân tộc với 
giai cấp, dân tộc với quốc tế, độc lập dân tộc với CNXH thể hiện một số 
điểm sau: 

+ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh thấy 
rõ mối quan hệ giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với sự nghiệp giải phóng 
giai cấp của giai cấp vô sản. “Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự 
nghiệp của CNCS và của cách mạng thế giới”. 

Năm 1930, trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Hồ Chí 
Minh xác định con đường của cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai 
đoạn: làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã 
hội cộng sản”.  

Năm 1960, Hồ Chí Minh xác định “chỉ có CNXH, CNCS mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó giữa độc lập dân tộc 
và CNXH vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân 
tộc trong thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít 
giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với các mục tiêu giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người. Do đó “giành được độc lập rồi phải 
tiến lên CNXH, vì mục tiêu của CNXH là “làm sao cho dân giàu, nước 
mạnh”, “là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do.” Hồ Chí 
Minh nói, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn với yêu CNXH, vì có tiến lên 
CNXH thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một 
giàu mạnh thêm”. Chủ nghĩa yêu nước truyền thống đã phát triển thành chủ 
nghĩa yêu nước hiện đại, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
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+ Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc khác. Hồ 
Chí Minh không chỉ đấu tranh cho độc lập dân tộc mình mà còn đấu tranh 
cho tất cả các dân tộc bị áp bức. “Chúng ta phải tranh đấu cho tự do, độc lập 
của các dân tộc khác như là đấu tranh cho dân tộc ta vậy”. Chủ nghĩa dân 
tộc thống nhất với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Hồ Chí Minh nêu cao tinh 
thần tự quyết của dân tộc, song không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của 
mình trong việc giúp đỡ các đảng cộng sản ở một số nước Đông Nam Á, 
ủng hộ nhân dân Trung Quốc chống Nhật, ủng hộ Lào và Campuchia chống 
Pháp. “giúp bạn là tự giúp mình”, bằng thắng lợi của cách mạng mỗi nước 
mà đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH 
MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 

1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con 
đường của cách mạng vô sản 

 Thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu 
thế kỷ XX chứng tỏ cách mạng chưa có đường lối và phương pháp đấu 
tranh đúng đắn. Hồ Chí Minh vượt lên trên những hạn chế về tư tưởng của 
các sĩ phu yêu nước, đến với học thuyết cách mạng vô sản. “Cách mạng giải 
phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản, 
tức là phải theo đường lối Mác-Lênin”. Theo Hồ Chí Minh, con đường cách 
mạng vô sản ở thuộc địa bao hàm nội dung sau: 

- Làm cách mạng giải phóng dân tộc giành chính quyền, dần dần làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

- Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiên phong là 
Đảng Cộng sản. 

- Lực lượng làm cách mạng là khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng 
cốt là liên minh công – nông – trí. 

- Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới. “Ai làm 
cách mạng trong thế giới cũng là đồng chí của người An nam ta cả”. Cách 
mạng thuộc địa phải gắn chặt với cách mạng vô sản chính quốc. 

2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng 
của giai cấp công nhân lãnh đạo 

 muốn giải phóng dân tộc thành công “trước hết 
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phải có đảng cách mệnh... đảng có vững cách mệnh mới 
thành công”... “Cách mệnh phải làm cho dân giác ngộ”, 
“Phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu”, 
“sức cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có 
đảng cách mệnh 

Nguyễn Ái Quốc khẳng định, ”. Cách mạng giải phóng dân tộc phải 
có đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo theo nguyên tắc đảng kiểu mới của 
Lênin. Chỉ có cuộc cách mạng do chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo 
mới thực hiện được sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giải phóng con người. Bác cho rằng các tổ chức cách mạng theo kiểu 
cũ không thể đưa cách mạng đến thành công vì nó thiếu một đường lối 
chính trị đúng đắn và phương pháp cách mạng khoa học. Các lãnh tụ yêu 
nước tiền bối tuy đã ý thức được tầm quan trọng của chính đảng cách mạng 
và một đường lối chính trị đúng đắn, song họ chưa làm được. Tháng 
2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng 
của phong trào cách mạng nước ta. 

3. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc 

Cách mạng giải phóng dân tộc là “việc chung của cả dân chúng chứ 
không phải việc một hai người”, phải đoàn kết toàn dân “dân tộc cách mệnh 
chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại 
cường quyền”. Trong lực lượng đó “công - nông là chủ cách mạng” ... 
“công - nông là gốc của cách mạng”, “còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ 
nhỏ cũng bị tư bản áp bức song không cực khổ bằng công nông; ba hạng ấy 
chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi”.  

Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc là đánh đổ Đế quốc Pháp 
và đại địa chủ phong kiến giành độc lập dân tộc. Hồ Chí Minh cho rằng cần 
vận động tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang bị mất 
nước. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất, để huy động sức mạnh của đại 
đoàn kết toàn dân. Công nông là gốc, liên minh với các giai tầng khác phải 
chú ý đến lợi ích của giai cấp công- nông và của dân tộc. Trong Sách lược 
vắn tắt, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đảng phải tập hợp đại bộ giai cấp công 
nhân, tập hợp đại bộ phận nông dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, 
lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, 
trung nông... đi về phe vô sản giai cấp;  đối với bọn phú nông, trung tiểu 
địa chủ và tư bản An-nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi 



T− t−ëng Hå ChÝ Minh 

 20

dụng, chí ít là làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản 
cách mạng (như Đảng Lập hiến) thì phải đánh đổ”. 

Chủ trương tập hợp lực lượng của Hồ Chí Minh phản ánh tư tưởng 
đại đoàn kết dân tộc của Người. Năm 1942, Người chủ trương già, trẻ, gái, 
trai, dân, lính đều tham gia đánh giặc. Năm 1944, Người viết: “cuộc kháng 
chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân, vũ trang toàn dân”…Kháng 
chiến chống Mỹ: “cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi người Việt 
Nam yêu nước”. “31 triệu đồng bào ta…là 31 triệu chiến sĩ anh dũng diệt 
Mỹ, cứu nước, quyết giành thắng lợi cuối cùng”. Đây là tư tưởng có ý 
nghĩa chiến lược về tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân của 
Hồ Chí Minh. “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không 
chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên 
đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc.Ai có súng dùng súng. Ai có gươm 
dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải 
ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. 

Xuất phát từ tương quan lực lượng lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch 
nhiều, Hồ Chí Minh phát động chiến tranh nhân dân. “Không dùng toàn lực 
của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng phó, không thể nào thắng được”. Quân 
sự là chính, kết hợp đấu tranh ngoại giao, thêm bạn bớt thù, phân hoá, cô 
lập kẻ thù. Đấu tranh kinh tế chống lại sự phá hoại của địch. Đấu tranh văn 
hoá, tư tưởng cũng quan trọng. Song Hồ Chí Minh vẫn nhấn mạnh: “Trong 
khi liên lạc giai cấp, phải cẩn thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích 
gì của công- nông mà đi vào thảo hiệp”. 

4. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, 
sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở 
chính quốc 

Trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan điểm cho 
rằng cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở 
chính quốc. Luận cương về phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa nêu ở Đại hội VI Quốc tế cộng sản (1928): “chỉ có thể thực 
hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp vô sản giành 
được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”. Ý kiến này đã giảm tính chủ 
động, sáng tạo của cách mạng thuộc địa. Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng 
thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc có mối liên hệ mật thiết với nhau 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Ngay từ Đại hội V quốc tế 
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cộng sản (1924), Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: “vận mệnh của giai cấp vô sản 
thế giới và đặc biệt là vận mệnh của giai cấp vô sản ở các nước đi xâm lược 
thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các thuộc địa...”. 
Luận điểm về con đỉa 2 vòi cho thấy cần thiết phải thực hiện liên minh 
chiến đấu giữa cách mạng vô sản chính quốc với cách mạng thuộc địa. 

Dựa vào quan điểm của Mác, “sự nghiệp giải phóng của giai cấp 
công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”. Nguyễn Ái 
Quốc đi đến kết luận: “công cuộc giải phóng anh, em (nhân dân thuộc địa) 
chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”. Khối liên 
minh các dân tộc thuộc địa sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng 
thế giới. “Vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới và đặc biệt là vận mệnh 
của giai cấp đi xâm lược thuộc địa gắn chặt với vận mệnh của giai cấp bị áp 
bức ở các thuộc địa…”.  

Nguyễn Ái Quốc nhận thức vai trò, vị trí chiến lược của cách mạng 
thuộc địa và nhờ đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh 
thần dân tộc, ngay từ năm 1924, Người đã nói: Cách mạng thuộc địa không 
những không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể 
giành thắng lợi trước”... “họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở 
phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”. Trong tác phẩm Đườn 
Kách mệnh, Hồ Chí Minh phân biệt về nhiệm vụ của cách mạng vô sản và 
cách mạng giải phóng dân tộc và cho rằng: hai thứ cách mạng đó tuy có 
khác nhau, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đây là luận điểm sáng tạo, 
có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn; cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh 
vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Cách mạng Việt Nam đã 
chứng minh luận điểm của Hồ Chí Minh là đúng đắn. 

5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con 
đường cách mạng bạo lực 

a) Bạo lực cách mạng 

“Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân 
tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành 
lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”. Tháng 5/1941, Hội nghị Trung 
ương 8 khoá I nhận định: cuộc cách mạng Đông Dương kết thúc bằng một 
cuộc khởi nghĩa vũ trang, mở đầu có thể là cuộc khởi nghĩa từng phần, từng 
địa phương... mở đường cho cuộc khởi nghĩa lớn. 
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- Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị, vũ 
trang, phải “tuỳ tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh 
cách mạng thích hợp…giành thắng lợi cho cách mạng”. Người cũng chủ 
trương giải quyết xung đột bằng biện pháp hoà bình, thương lượng, chấp 
nhận nhượng bộ có nguyên tắc. Tư tưởng bạo lực cách mạng với tư tưởng 
nhân đạo hoà bình thống nhất biện chứng. 

Nhấn mạnh khởi nghĩa vũ trang, Hồ Chí Minh chỉ đạo:  

Phải xây dựng căn cứ địa cách mạng, đào tạo, huấn luyện  cán bộ, 
xây dựng tổ chức chính trị của quần chúng, lập đội du kích vũ trang, đón 
thời cơ, phát động cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám và giành thắng lợi chỉ 
trong vòng có hơn 10 ngày. 

b) Chiến lược đánh lâu dài trong cách mạng giải phóng dân tộc  

“…Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó, thì địch nhất định thua, ta 
nhất định thắng”….”Thắng lợi với trường kỳ phải đi đôi với nhau”. “Cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta có thể kéo dài 5 năm, 10 
năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa…song nhân dân Việt nam quyết không sợ. 
Không có gì quý hơn độc lập tự do”. 

Tự lực cánh sinh là phương châm của bạo lực cách mạng …“kháng 
chiến trường kỳ gian khổ đồng thời lại phải tự lực cánh sinh. Trông vào sức 
mình…cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng không 
được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác”. Phương châm đúng 
đắn ta đã giành thắng lợi to lớn. 

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 
HIỆN NAY 

1. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân 
tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Trong quá trình đổi mới, ĐảngCộng sản Việt Nam đã xác định rõ 
nguồn lực và phát huy nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước. Trong 
đó nguồn lực con người cả về thể chất và tinh thần là quan trọng nhất. Cần 
khơi dậy truyền thống yêu nước của con người Việt Nam biến thành động 
lực để chiến thắng kẻ thù, hôm nay xây dựng và phát triển kinh tế. 

2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh  nhận thức và giải quyết vấn 
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đề dân tộc trên quan điểm giai cấp 

Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, của Đảng 
cộng sản, kết hợp vấn đề dân tộc và giai cấp đưa cách mạng Việt Nam từ 
giải phóng dân tộc lên CNXH. Đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng 
liên minh công – nông và tầng lớp trí thức do Đảng lãnh đạo. Trong đấu 
tranh giành chính quyền phải sử dụng bạo lực của quần chúng cách mạng 
chống bạo lực phản cách mạng. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. 

3. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam 

 Văn kiện Đại hội IX nêu: vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc luôn 
có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Lịch sử ghi nhận công lao của 
các dân tộc miền núi đóng góp to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống xâm lược. Hồ Chí Minh nói: đồng bào miền núi đã có nhiều công trạng 
vẻ vang và oanh liệt. 

Trong công tác dân tộc Hồ Chí Minh chỉ thị  các cấp bộ Đảng phải thi 
hành đúng chính sách dân tộc, thực hiện sự đoàn kết, bình đẳng, tương trợ 
giữa các dân tộc sao cho đạt mục tiêu: nhân dân no ấm hơn, mạnh khoẻ 
hơn. Văn hoá sẽ cao hơn. Giao thông thuận tiện hơn. Bản làng vui tươi hơn. 
Quốc phòng vững vàng hơn. 
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CHƯƠNG III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ CON 

ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM 
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa 
yêu nước, truyền thống nhân ái và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam, 
được hình thành từ lâu đời trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Hồ Chí Minh đã từng biết đến tư tưởng CNXH sơ khai ở phương 
Đông, qua “thuyết đại đồng của “Nho giáo, chế độ công điền ở phương 
Đông là cơ sở kinh tế tạo nên sự cố kết cộng đồng bền chặt của người Việt 
Nam.  

Khi ra nước ngoài khảo sát cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc đã 
tìm thấy trong học thuyết Mác về lý tưởng một xã hội nhân đạo, về con 
đường thực hiện ước mơ giải phóng các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ. 
Đến năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên-xô, lần đầu tiên biết đến “chính 
sách kinh tế mới” của Lênin, được nhìn thấy thành tựu của nhân dân xô-viết 
trên con đường xây dựng xã hội mới . 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam 

+ Hồ Chí Minh tiếp cận tư tưởng về CNXH từ phương diện kinh tế 

Hồ Chí Minh đã tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin, vận dụng sáng tạo và đưa ra nhiều kiến giải mới phù hợp với Việt 
Nam. Người khẳng định vai trò quyết định của sức sản xuất đối với sự phát 
triển của xã hội cũng như đối với sự chuyển biến từ xã hội nọ sang xã hội 
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kia. Trên cơ sở nền tảng kinh tế mới, chủ nghĩa xã hội sẽ xác lập một hệ thống 
các giá trị đặc thù  mang tính nhân bản thấm sâu vào các quan hệ xã hội. Bác 
cũng khẳng định, trong lịch sử loài người có 5 hình thức quan hệ sản xuất 
chính, và nhấn mạnh “ không phải quốc gia dân tộc nào cũng đều trải qua các 
bước phát triển tuần tự như vậy”. Bác sớm đến với tư tưởng quá độ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. 

+ Nét sáng tạo của Hồ Chí Minh là tiếp cận CNXH từ khát vọng giải 
phóng dân tộc và nhu cầu giải phóng con người một cách triệt để. 

+ Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ văn hoá, đưa văn hoá 
thâm nhập vào chính trị, kinh tế tạo nên sự thống nhất biện chứng giữa văn 
hoá, kinh tế và chính trị. 

+ Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức. 
Chủ nghĩa xã hội là đối lập với chủ nghĩa cá nhân. 

+ Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ chủ nghĩa yêu nước và truyền 
thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc 

- Từ đặc điểm lịch sử dân tộc: Nước ta không trải qua thời kỳ chiếm 
hữu nô lệ, mang đậm dấu ấn phong kiến phương Đông, mâu thuẫn giai cấp 
không gay gắt, quyết liệt, kéo dài, như ở phương Tây, do đó hình thành 
Quốc gia dân tộc từ sớm; Ngay từ buổi đầu dựng nước, chúng ta liên tục 
phải đấu tranh chống ngoại xâm, hình thành chủ nghĩa yêu nước truyền 
thống; Là nước nông nghiệp, lấy đất và nước làm nền tảng với chế độ công 
điền hình thành cộng đồng thêm bền chặt. Tất cả điều này là giá trị cơ bản 
của tinh thần và tư tưởng XHCN ở Việt Nam: Tinh thần yêu nước, yêu 
thương đùm bọc trong hoạn nạn đấu tranh, cố kết cộng đồng Quốc gia dân 
tộc. 

- Từ truyền thống văn hoá lâu đời, bản sắc riêng: đó là nền văn hoá 
lấy nhân nghĩa làm gốc, trừ độc, trừ tham, trọng đạo lý; nền văn hoá mang 
tính dân chủ; có tính chất khoan dung; một dân tộc trọng hiền tài; hiếu 
học...Hồ Chí Minh quan niệm, chủ nghĩa xã hội là thống nhất với văn hoá, 
“chủ nghĩa xã hội là giai đoạn phát triển cao hơn so với chủ nghĩa tư bản về 
mặt văn hoá và giải phóng con người”. 

- Từ tư duy triết học phương Đông: coi trọng hoà đồng, đạo đức nhân 
nghĩa. Về phương diện đạo đức, Người cho rằng: chủ nghĩa xã hội đối lập 
với chủ nghĩa cá nhân. 
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Hồ Chí Minh nhận thức về chủ nghĩa xã hội là kết quả tác động tổng 
hợp của các nhân tố: truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; kinh tế, 
chính trị, đạo đức, văn hoá. Hồ Chí Minh đã làm phong phú thêm cách tiếp 
cận về chủ nghĩa xã hội, đóng góp vào phát triển lý luận của chủ nghĩa 
Mác-Lênin. 

+ Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ yêu cầu thực tiễn của cách mạng 
Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại 

- Cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX đặt ra yêu cầu khách quan là 
tìm một ý thức hệ mới đủ sức vạch ra đường lối và phương pháp cách mạng 
đúng đắn đem lại thắng lợi cho cách mạng Việt Nam. (Bậc cách mạng tiền 
bối hoặc là có ý thức giành độc lập dân tộc lại không có ý thức canh tân đất 
nước; hoặc là có ý thức canh tân đất nước lại kém ý thức chống Pháp). Cách 
mạng Việt Nam đòi hỏi có một giai cấp tiên tiến đại diện cho phương thức 
sản xuất mới, có hệ tư tưởng độc lập, có ý thức tổ chức và trở thành giai cấp 
tự giác đứng lên làm cách mạng. Hồ Chí Minh sớm nhìn thấy phong trào 
yêu nước Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng về đường lối, vì vậy cách 
mạng chưa đem lại giải phóng dân tộc. Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

- Cách mạng tháng mười Nga giành thắng lợi đã mở ra con đường 
hiện thực cho giải phóng dân tộc ở phương Đông: độc lập dân tộc gắn liền 
với CNXH và Nguyễn Ái Quốc đã bắt đầu truyền bá tư tưởng CNXH trong 
dân. 

+ Hồ Chí Minh đến với CNXH từ tư duy độc lập sáng tạo tự chủ 

Đặc điểm của định hướng tư duy tự chủ sáng tạo là: định hướng tư 
duy trên cơ sở thực tiễn; luôn tìm tận gốc của sự vật, hiện tượng; kết hợp lý 
trí khoa học và tình cảm cách mạng. Tư duy của Hồ Chí Minh là tư duy 
rộng mở và văn hoá. 

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất đặc trưng của CNXH 

Nêu khái quát luận giải của các nhà kinh điển về giai đoạn thấp của 
CNXH. 

Mác, Ăngghen dự kiến phác thảo về xã hội mới với những đặc trưng 
cơ bản. Lênin phát triển quan điểm của Mác và nêu hai giai đoạn phát triển 
của phương thức sản xuất mới: giai đoạn thấp và giai đoạn cao. 
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Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản chất của CNXH là thống nhất 
với các nhà kinh điển. Bằng thực tiễn chỉ đạo xây dựng CNXH ở nước ta, 
vào thời điểm khác nhau Bác nêu bản chất của CNXH  thông qua các cách 
định nghĩa khác nhau là: 

- Định nghĩa chủ nghĩa xã hội như là một chế độ hoàn chỉnh, bao 
gồm nhiều mặt khác nhau của đời sống: Làm cho nhân dân lao động thoát 
nạn bần cùng, mọi người đều có công ăn việc làm, được ấm no và sống một 
đời hạnh phúc. Mục tiêu là giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn, 
lạc hậu. 

- Định nghĩa chủ nghĩa xã hội là một mặt nào đó (kinh tế, chính 
trị…). Nhiệm vụ quan trọng nhất là phát triển sản xuất. Sản xuất là mặt trận 
chính của chúng ta. Người viết:… “lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng làm của 
chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không 
ăn, tất nhiên trừ những người già cả, đau yếu và trẻ em…”. 

- Hồ Chí Minh tiếp cận bằng cách xác định mục tiêu của CNXH: 
không có người bóc lột người, ai cũng phải lao động, có quyền lao động; 
thực hiện công bằng, bình đẳng… “là mọi người được ăn no mặc ấm, sung 
sướng tự do”, “là đoàn kết, vui khoẻ”… 

- Hồ Chí Minh tiếp cận với CNXH bằng cách xác định động lực xây 
dựng nó là phải gắn với phát triển khoa học kỹ thuật “ nhằm nâng cao đời 
sống vật chất và văn hoá của nhân dân”. do quần chúng nhân dân tự xây 
dựng nên dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Có thể khái quát bản chất của CNXH theo tư tưởng HCM: Chế độ do 
nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng 
sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất; một xã hội 
phát triển cao về văn hoá, đạo đức; một xã hội công bằng, hợp lý; là 
công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân xây dựng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. 

3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH 

3.1. Mục tiêu cơ bản 

+ Mục tiêu chung, đó là độc lập cho dân tộc, tự do hạnh phúc cho 
nhân dân. “Tôi chỉ có một ham muốn…”. Chủ nghĩa xã hội là không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân 
lao động”. Hoặc “không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”. Đây là 
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mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo 
quan niệm của Hồ Chí Minh đã khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội so với các chế độ đã tồn tại trong lịch sử là chỉ ra nhiệm vụ giải phóng 
con người một cách toàn diện. 

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là lâu dài, Hồ Chí Minh cho 
rằng: “chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng 
có trong lịch sử dân tộc ta….”, Đề cập đến các mục tiêu cụ thể: 

+ Mục tiêu chính trị: là chế độ do nhân dân lao động làm chủ, nhà 
nước là của dân, do dân và vì dân. 

+ Mục tiêu kinh tế: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công-nông 
nghiệp hiện đại, khoa học - kỹ thuật tiên tiến, bóc lột bị xoá bỏ dần, cải 
thiện đời sống. Kết hợp các lợi ích. 

+ Mục tiêu văn hoá - xã hội: văn hoá là mục tiêu cơ bản, xoá mù chữ, 
phát triển nghệ thuật, thực hiện nếp sống mới, nâng cao dân trí… 

3.2. Về động lực của CNXH 

+ Phát huy các nguồn động lực về vật chất và tư tưởng cho việc xây 
dựng CNXH: vốn, khoa học công nghệ, con người (năng lực của con 
người); trong đó lấy con người làm động lực quan trọng và quyết định. 
“CNXH chỉ có thể xây dựng được với sự giác ngộ đầy đủ và lao động sáng 
tạo của hàng chục triệu người” (tr. 495 T-8). Nòng cốt là công – nông – trí 
thức. 

Phát huy động lực con người trên cả hai phương diện: cộng đồng và 
cá nhân. Phát huy động lực của cộng đồng là phát huy sức mạnh của khối  
đại đoàn kết - động lực chủ yếu để phát triển đất nước. Phát huy sức mạnh 
của cá nhân trên cơ sở kích thích hành động gắn liền với lợi ích vật chất 
chính đáng của người lao động; “phải chăm nom đến chỗ ăn, chỗ ở, việc 
làm của nhân dân”. “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi. Nếu dân rét, 
Đảng và Chính phủ có lỗi”. 

Hồ Chí Minh coi trọng động lực về kinh tế, phát triển sản xuất, kinh 
doanh, giải phóng mọi năng lực sản xuất, làm cho mọi người, mọi nhà trở 
nên giàu có, ích quốc lợi dân, gắn liền với phát triển kinh tế - kỹ thuật, kinh 
tế - xã hội. Tác động cả về chính trị và tinh thần trên cơ sở phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân lao động và ý thức làm chủ, Hồ Chí Minh cũng quan 
tâm đến văn hoa, khoa học, giáo dục. Đó là những động lực bên trong, tiềm 
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tàng của sự phát triển. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng nhất là trong vấn đề 
thực hiện công bằng xã hội phải theo nguyên tắc: “không sợ thiếu, chỉ sợ 
không công bằng”. Tránh bình quân, Bác nêu khẩu hiệu 3 khoán và 1 
thưởng. Thưởng phạt công minh. “Khoán là một điều kiện của chủ nghĩa xã 
hội…”. Sử dụng vai trò điều chỉnh các nhân tố tinh thần khác như: văn hoá, 
đạo đức, pháp luật đối với hoạt động của con người. Đó là những động lực 
bên trong quan trọng. 

Ngoài ra Hồ Chí Minh còn nêu các động lực bên ngoài như kết hợp 
với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, sử dụng những thành 
quả khoa học kỹ thuật thế giới. 

+ Nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh là chỉ ra yếu tố 
kìm hãm, triệt tiêu nguồn lực vốn có của chủ nghĩa xã hội. Đó là các lực 
cản: 

Căn bệnh thoái hoá, biến chất của cán bộ; 

Chống chủ nghĩa cá nhân; Bác coi đó là  kẻ thù hung ác của CNXH. 

Chống tham ô lãng phí; Bác coi đó là bạn đồng minh của thực dân 
phong kiến. 

Chống bè phái mất đoàn kết nội bộ; chống chủ quan, bảo thủ, giáo 
điều; chống lười biếng... Theo Bác các căn bệnh trên sẽ phá hoại đạo đức 
cách mạng, làm suy giảm uy tín và ngăn trở sự nghiệp cách mạng của Đảng, 
Bác gọi đó là giặc nội xâm. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ 
LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở  VIỆT NAM 

1. Về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

+ Tính khách quan của thời kỳ quá độ : 

Mác cho rằng: hình thức quá độ trực tiếp từ xã hội TBCN lên 
CNXH diễn ra ở các nước tư bản phát triển nhất ở châu Âu không thể là gì 
khác ngoài thực hiện CCVS. 

Lê-nin cho rằng: quá độ gián tiếp không qua CNTB ở những nước 
tiểu nông cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài của một nước công nghiệp tiên 
tiến đã làm cách mạng XHCN thành công và điều kiện bên trong phải có 
một chính Đảng vô sản lãnh đạo đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội. Sự sáng 
tạo của Lênin bổ sung cho học thuyết Mác, xuất phát từ thực tiễn nước Nga, 
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không chỉ là quá độ về chính trị.  

+ Hồ Chí Minh thống nhất với các nhà kinh điển và nhấn mạnh 
hình thức quá độ “rút ngắn” áp dụng cho Việt Nam. 

Hồ Chí Minh khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là giải 
phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội.  

- Cần nhận thức rõ tính quy luật chung và đặc điểm lịch sử cụ thể của 
mỗi nước khi bước vào thời kỳ quá độ: “tuỳ hoàn cảnh, mà các dân tộc phát 
triển theo con đường khác nhau... Có nước thì đi thẳng đến chủ nghĩa xã 
hội, có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên chủ nghĩa xã 
hội”. 

- Hồ Chí Minh xây dựng quan niệm quá độ gián tiếp căn cứ vào thực 
tiễn của Việt Nam từ một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, nông nghiệp lạc 
hậu đi lên chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định con đường cách mạng 
Việt Nam là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. 

Hồ Chí Minh chỉ ra đặc điểm và mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở Việt Nam: “Đặc điểm to lớn nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ 
là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không 
kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Đây là vấn đề mới cần nhận 
thức và tìm giải pháp đúng đắn để có hình thức, bước đi phù hợp với Việt 
Nam. 

“Mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ là mâu thuẫn giữa một 
bên là yêu cầu phải tiến lên xây dựng một chế độ xã hội mới có “công, nông 
nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến” với một bên là tình trạng lạc 
hậu phải đối phó với bao thế lực cản trở, phá hoại mục tiêu của chúng ta”. 

Về độ dài của thời kỳ quá độ: lúc đầu dựa theo kinh nghiệm của 
Liên Xô và Trung Quốc, Hồ Chí Minh dự đoán “chắc đôi ba, bốn kế hoạch 
dài hạn,...” sau đó quan niệm được điều chỉnh: “xây dựng CNXH là một 
cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ và lâu dài”. 

1.1. Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Người 
nêu: phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH..., vừa cải tạo 
kinh tế cũ vừa xây dựng kinh tế mới, mà xây dựng là chủ yếu và lâu dài. Hồ 
Chí Minh chỉ ra nhiệm vụ cụ thể về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm 
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chống lại các thế lực cản trở đi lên chủ nghĩa xã hội. Hai nội dung lớn: 

(1) Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội. 

(2) Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo và xây 
dựng, trong đó xây dựng là trọng tâm, là nội dung cốt lõi, lâu dài. Tính chất 
phức tạp và lâu dài, khó khăn được Hồ Chí Minh lý giải: 

- Là một cuộc cách mạng làm đảo lộn mọi mặt của đời sống xã hội cả 
LLSX, QHSX, KTTT. 

- Là công việc mới mẻ đối với Đảng ta, vừa làm, vừa học, vừa rút 
kinh nghiệm. 

- Sự nghiệp của chúng ta bị các thế lực phản động trong và ngoài 
nước tìm cách chống phá. Vì vậy, xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa đòi hỏi 
khoa học, hiểu biết qui luật khách quan, vừa phải có nghệ thuật quản lý 
khôn khéo. 

1.2. Nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội 

 Chính trị, cuộc đấu tranh gay go giữa cái cũ đang suy tàn và cái mới 
đang nảy nở… cho nên sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội khó khăn và 
phức tạp.  

Kinh tế, tạo lập những yếu tố, những lực lượng đạt được ở thời kỳ tư 
bản nhưng sao cho không đi chệch sang chủ nghĩa tư bản; sử dụng hình 
thức và phương tiện của chủ nghĩa tư bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Kẻ 
thù muốn đè bẹp ta về kinh tế thay bằng quân sự, vì vậy ta phải phát triển 
kinh tế.  

Tư tưởng, văn hoá, xã hội: Bác nêu phải khắc phục sự yếu kém về 
kiến thức, sự bấp bênh về chính trị, sự trì trệ về kinh tế, lạc hậu về văn 
hoá… tất cả sẽ dẫn đến những biểu hiện xấu xa, thoái hoá cán bộ, đảng 
viên… là khe hở chủ nghĩa tư bản dễ dàng lợi dụng. Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh “muốn cải tạo xã hội chủ nghĩa thì phải cải tạo chính mình, nếu 
không có tư tưởng XHCN thì không làm việc XHCN được”. “Khắc phục 
chủ nghĩa cá nhân là bước quan trọng để tiến lên chủ nghĩa xã hội.” 

1.3. Về nhân tố đảm bảo thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam: phải 
giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực quản 
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lý của nhà nước; phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị-
xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài, đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

2.2. Về bước đi và các biện pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam 

Hồ Chí Minh nêu 2 nguyên tắc có tính phương pháp luận: 

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang tính quốc tế, cần nắm vững 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng chế độ mới. Phải 
học tập kinh nghiệm của các nước anh em nhưng không áp dụng máy móc 
vì nước ta có đặc điểm riêng của ta. “Ta không thể giống Liên-xô,...”  

“Tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách 
hoàn toàn giống nhau”. 

- Xác định bước đi, biện pháp phải xuất phát từ thực tế, đặc điểm dân 
tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.  

2.1. Về bước đi: phải qua nhiều bước, “bước ngắn, bước dài, tuỳ theo 
hoàn cảnh,... chớ ham làm mau, ham rầm rộ... Đi bước nào vững chắc bước 
ấy, cứ tiến dần dần”. Bác sớm ngăn ngừa xu hướng chủ quan, nóng vội. 
“Chớ thấy Liên Xô, Trung Quốc đã có nông trường quốc doanh, tổ chức 
hợp tác xã thì ta cũng vội tổ chức ngay hợp tác xã”.  

Bước đi nông nghiệp: từ cải cách ruộng đất sau tiến lên tổ đổi công 
cho tốt cho khắp, lại tiến lên hình thức hợp tác xã dễ dàng,... 

Về bước đi công nghiệp, “...Ta cho nông nghiệp là quan trọng và ưu 
tiên, rồi đến tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ, sau mới đến công 
nghiệp nặng”, “làm trái với Liên-xô cũng là mác-xít”. 

2.2. Về phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành: Người nêu cao 
tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, chống giáo điều, rập khuôn phải tìm tòi 
cách riêng cho phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. “Muốn đỡ bớt mò 
mẫm, đỡ phạm sai lầm thì phải học kinh nghiệm của các nước anh em” 
nhưng “áp dụng kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo”, “ta không thể giống 
Liên-xô vì Liên-xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử khác…”. Ví dụ: 
miền Bắc phải kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng miền Bắc, chiếu 
cố miền Nam; miền Bắc “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, “vừa chống Mỹ cứu 
nước, vừa xây dựng CNXH”; “CNXH là của dân, do dân và vì dân”. Quan hệ 
giữa công nghiệp và nông nghiệp “Là 2 bộ phận chính, 2 ngành cơ bản của 
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nền kinh tế, có quan hệ khăng khít, không thể thiếu bộ phận nào, phát triển 
vững chắc cả hai”. 

Phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội là “làm cho người nghèo thì 
đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm”, như vậy chủ 
nghĩa xã hội không đồng nhất với đói nghèo, không bình quân, mà từng 
bước tiến lên cuộc sống sung túc, dồi dào. 

Cách làm, là đem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân. Chính phủ chỉ 
giúp đỡ kế hoạch, cổ động. Chủ nghĩa xã hội là do dân và vì dân. Người đề 
ra 4 chính sách:  Công - tư đều lợi, chủ thợ đều lợi, công-nông giúp nhau, 
lưu thông trong ngoài. Chỉ tiêu 1, biện pháp 10, chính sách 20... có như thế 
mới hoàn thành kế hoạch. Người đã sử dụng một số cách làm cụ thể sau: 

- Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo 
với xây dựng, xây dựng làm chính. 

- Kết hợp xây dựng với bảo vệ, tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược 
khác nhau trong phạm vi một quốc gia. 

- Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi kế hoạch. 

Hồ Chí Minh cho rằng phải huy động hết các nguồn lực vốn có trong 
dân để làm lợi cho dân. 

III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CNXH VÀ 
CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM VÀO CÔNG 
CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 

1. Giữ vững mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 

2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ các 
nguồn lực nhất là nguồn lực nội sinh để công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 

3. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

4. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà 
nước, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện cần kiệm xây dựng 
CNXH. 
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CHƯƠNG IVTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI 
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 
KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã để lại 
cho chúng ta tư tưởng ngoại giao mẫu mực, mãi mãi soi sáng hoạt động của 
Đảng ta và cho nhà nước ta. Tư tưởng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại là một vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được Hồ Chí 
Minh bàn đến toàn diện và sâu sắc. Đại đoàn kết dân tộc là nội dung xuyên 
suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong hoạt động thực tiễn của 
Người. Trong các bài viết, nói, vấn đề đại đoàn kết dân tộc được Bác Hồ đề 
cập đến chiếm tỷ lệ 40%. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bác nhắc 
tới 16 lần đại đoàn kết. Tại buổi khai mạc đại hội thống nhất Việt minh- Liên 
việt, Bác nhắc tới 17 lần. Trong diễn văn kỷ niệm quốc khánh 1957, Bác 
nhắc tới 19 lần. 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 

1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân 
tộc 

1.1. Tinh thần yêu nước, nhân ái,tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc 
của dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc đã hình thành và củng cố trong 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tạo thành truyền thống bền 
vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt 
Nam. Đối với mỗi người Việt Nam, yêu nước, nhân nghĩa và đoàn kết trở 
thành một tình cảm tự nhiên, một triết lý sống, thành phép tư duy và ứng xử 
chính trị. Nhiễu điều phủ lấy giá gương… 

                         Một cây làm chẳng nên non… 
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Tất cả đã trở thành dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền thống Việt 
Nam, tạo thành quan hệ 3 tầng: gia đình, làng xã, quốc gia. (Nhà- làng- 
nước). Đây cũng chính là sợi dây liên kết các giai tầng, các dân tộc trong xã 
hội Việt Nam. Truyền thống đoàn kết, nhân ái được phản ánh trong kho 
tàng văn học dân gian, được các anh hùng trong lịch sử nâng lên thành phép 
đánh giặc, trị nước. 

Tập hợp bốn phương manh lệ, 

Trên, dưới đồng lòng, cả nước chung sức, 

Tướng, sỹ một lòng phụ tử, 

Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân… 

Đó là tư tưởng tập hợp lực lượng dân tộc của các nhà yêu nước trong 
lịch sử. Hồ Chí Minh đã sớm kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-
đoàn kết của dân tộc.  Người khẳng định “từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc 
bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng 
mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất 
cả lũ bán nước và lũ cướp nước…”. Hồ chí Minh còn nhấn mạnh phải phát 
huy truyền thống ấy trong giai đoạn cách mạng mới “phải giải thích, tuyên 
truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người 
đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. Chủ 
nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng của dân tộc Việt Nam là 
cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 
kết dân tộc. 

1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: coi cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, giai cấp vô 
sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng phải trở thành giai cấp dân tộc. Mác 
nêu khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”. Lênin làm cách mạng vô 
sản thành công ở nước Nga, lực lượng công - nông là cơ sở để xây dựng lực 
lượng to lớn của cách mạng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn 
kết quốc tế. Khẩu hiệu của Mác được mở rộng “Vô sản toàn thế giới và các 
dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở lý luận quan 
trọng nhất đối với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 
kết dân tộc. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin vì Người đã tìm 
thấy con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ, tìm thấy sự 
cần thiết và con đường tập hợp lực lượng cách mạng trong phạm vi từng 
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nước và trên phạm vi toàn thế giới. 

1.3. Tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào 
yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới. 

Hồ Chí Minh tổng kết, đánh giá các di sản truyền thống về tư tưởng 
tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước Việt Nam tiền bối và các phong 
trào cách mạng ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các phong trào giải phóng 
dân tộc thuộc địa, từ đó Người rút ra bài học kinh nghiệm để hình thành và 
hoàn chỉnh tư tưởng về đại đoàn kết của mình. Các phong trào cách mạng 
Việt Nam  thực tế vừa hào hùng, vừa bi tráng đã chứng tỏ nếu chỉ có yêu 
nước thôi thì không đủ để đánh thắng giặc. “Sử ta đã dạy cho ta rằng, khi 
nào dân ta biết đoàn kết thì khi đó dân ta giành thắng lợi.” 

Yêu cầu của thời đại mới là phải có lực lượng lãnh đạo đủ sức qui tụ 
cả dân tộc vào đấu tranh cách mạng, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, 
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bền vững thì mới giành thắng lợi. Hồ Chí 
Minh đã thấy hạn chế trong phương pháp tập hợp lực lượng của các nhà yêu 
nước tiền bối, Bác đã tìm cách sang Pháp để tìm hiểu và trở về giúp đồng bào 
mình. 

Khi ở nước ngoài, Hồ Chí Minh khảo sát tình hình các nước tư bản 
chủ nghĩa và các nước thuộc địa, Bác nhìn thấy tiềm ẩn to lớn của họ và 
cũng thấy hạn chế là các dân tộc thuộc địa chưa có tổ chức, chưa biết đoàn 
kết, chưa có sự lãnh đạo đúng đắn. Trong các phong trào cách mạng thuộc 
địa và phụ thuộc, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến cách mạng của Trung 
quốc và Ấn độ, với tư tưởng là đoàn kết các giai tầng, các đảng phái, các 
tôn giáo… nhằm thực hiện mục tiêu của từng giai đoạn cách mạng. 

Thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga, Người đã tìm hiểu thấu đáo 
con đường cách mạng tháng Mười, bài học kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là 
bài học huy động lực lượng quần chúng công – nông  giành và giữ chính 
quyền xô-viết non trẻ. Người cho rằng đây là cuộc cách mạng đến nơi, đến 
chốn. Đó là cơ sở thực tiễn cho việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 
đoàn kết dân tộc. 

2. Quan điểm cơ bản của Hồ Chí  Minh đại đoàn kết dân tộc 

2.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định 
thành công của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 
nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Đó là chiến 
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lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành sức mạnh to lớn của dân tộc chống 
kẻ thù của dân tộc, của giai cấp. Do đó đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược 
lâu dài của cách mạng, nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng. 

Trong từng thời kỳ của cách mạng, có thể phải điều chỉnh chính sách 
và phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với từng đối tượng, nhưng 
đại đoàn kết dân tộc phải là vấn đề sống còn của cách mạng. Hồ Chí Minh 
đã nêu: 

“Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi…, đoàn kết là then chốt 
của thành công”. “Đoàn kết là điểm mẹ, điểm này mà thực hiện tốt đẻ ra 
con cháu đều tốt”. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành 
công, đại thành công”. Hồ Chí Minh đi đến kết luận: muốn được giải 
phóng, các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động phải tự mình cứu lấy 
mình bằng đấu tranh cách mạng, bằng cách mạng vô sản.  

2.2. Đại đoàn kết là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng 

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc được quán triệt trong mọi đường lối, 
chính sách của Đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt 
Nam. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam năm 
1951, Hồ Chí Minh nêu mục đích của Đảng Lao động Việt Nam gồm 8 chữ: 
“đoàn kết toàn dân, phụng sự tổ quốc”. Trước Cách mạng tháng 8 và trong 
kháng chiến nhiệm vụ của tuyên huấn là làm sao cho đồng bào hiểu được 
mấy điều: một là, đoàn kết, hai là, làm cách mạng đòi độc lập dân tộc. Sau 
kháng chiến Bác lại  nêu nhiệm vụ của tuyên huấn là để dân hiểu: một là, 
đoàn kết, hai là, xây dựng chủ nghĩa xã hội, ba là, đấu tranh thống nhất 
nước nhà. 

Như vậy, đại đoàn kết không đơn thuần là phương pháp tập hợp lực 
lượng cách mạng, mà đó là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Vì 
vấn đề cơ bản của cách mạng suy cho cùng là phải có bộ tham mưu đưa ra 
đường lối tập hợp sức mạnh toàn dân đánh giặc. Vấn đề đại đoàn kết dân 
tộc phải xuất phát từ đòi hỏi khách quan của cách mạng do quần chúng tiến 
hành. Đại đoàn kết dân tộc là một chính sách chứ không thể là một thủ đoạn 
chính trị. Đảng phải có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn, chuyển 
những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành hiện thực có tổ 
chức, thành sức mạnh vô địch của cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, 
hạnh phúc cho nhân dân. Hồ Chí Minh cho rằng yêu nước phải thể hiện ở 
thương dân, không thương dân thì không có tinh thần yêu nước. 
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2.3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân 

Dân và nhân dân là khái niệm có nội hàm rộng, chỉ toàn bộ con dân 
nước Việt, “con Lạc, cháu Hồng”, “con Rồng, cháu Tiên”. Tư tưởng đại 
đoàn kết toàn dân là đoàn kết với tất cả nhân dân không phân biệt: dân tộc 
thiểu số hay đa số, tín ngưỡng, già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo… Đoàn kết với 
mỗi người dân cụ thể, với toàn thể đông đảo quần chúng và cả hai đối tượng 
trên đều là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc. 

Bác Hồ nêu “Ta đoàn kết là để đấu tranh thống nhất và độc lập Tổ 
quốc, ta còn phải đoàn kết là để xây dựng nước nhà. Vậy ai có tài, có đức, 
có sức, có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đều đoàn kết 
với họ”. Trong khi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phải tin vào dân, dựa 
vào dân và phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân. Mỗi người “ai cũng ít hay 
nhiều có tấm lòng yêu nước” tiềm ẩn. Cần thức tỉnh lương tri của mỗi con 
người thì lòng yêu nước sẽ bộc lộ. Điểm chung để quy tụ khối đại đoàn kết 
dân tộc là nền độc dân tộc, là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. 

Đại đoàn kết dân tộc là nền tảng là gốc rễ là nguồn sức mạnh vô địch, 
quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong khi tập hợp khối đại 
đoàn kết thì “lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là liên minh 
công-nông, cho nên liên minh công-nông là nền tảng của mặt trận dân tộc 
thống nhất”. “đại đoàn kết trước hết là đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa 
số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động 
khác”. Về sau Hồ Chí Minh mở rộng, “liên minh công-nông và lao động 
trí óc làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân”. “Trong bầu trời 
không có gì quý bằng dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực 
lượng đoàn kết của nhân dân”. 

Điều kiện để thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân là: phải kế thừa 
truyền thống yêu nước-nhân nghĩa, đoàn kết, phải có tấm lòng khoan dung, 
độ lượng. Người mà có lầm lạc, mà biết lỗi thì đoàn kết với họ, tránh khoét 
sâu cách biệt. “bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập 
dân tộc thì dù người đó trước đây chống lại chúng ta bây giờ chúng ta cũng 
thật thà đoàn kết với họ.” “Cần xoá bỏ hết mọi thành kiến, cần thật thà 
đoàn kết với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân”. 

Tư tưởng đại đoàn kết có lập trường giai cấp rõ ràng, đó là đoàn kết 
trên nền tảng liên minh công – nông – trí thức do Đảng lãnh đạo. 
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2.4. Đại đoàn kết phải biến thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng 
vật chất có tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc 
thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Khối đại đoàn kết dân tộc phải được giác ngộ về mục tiêu, tổ chức 
thành khối vững chắc và hoạt động theo một đường lối chính trị đúng đắn. 
Và đưa quần chúng vào tổ chức phù hợp với từng giai tầng, từng lứa tuổi, 
giới tính, ngành nghề, tôn giáo, phù hợp với từng bước phát triển của phong 
trào cách mạng. Ví dụ có hội hữu ái, hội công, hội nông, hội phụ nữ,… 

Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi qui tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu 
nước. Trong từng thời kỳ mặt trận có tên gọi khác nhau nhưng đó phải là 
mặt trận chính trị rộng rãi tập hợp đông đảo các lực lượng phấn đấu vì hoà 
bình, vì mục tiêu của dân tộc. 

Nguyên tắc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất: 

Một là, Đoàn kết phải xuất phát từ mục tiêu vì nước, vì dân, trên cơ 
sở yêu nước, thương dân, chống áp bức bóc lột, chống nghèo nàn lạc hậu. 

Hai là, tư tưởng, chiến lược đại đoàn kết dân tộc dựa trên nền tảng liên 
minh công nông, trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng thành một khối vững 
chắc. 

Ba  là, Mặt trận dân tộc hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân 
chủ. Lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc, của các tầng lớp nhân 
dân làm cơ sở củng cố và không ngừng mở rộng mặt trận. 

Bốn là, đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái, giúp đỡ nhau 
cùng tiến bộ. Đoàn kết phải gắn với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường 
đoàn kết. Phương châm là “cầu đồng tồn dị” lấy cái chung để hạn chế cái 
riêng. Trong đoàn kết phải luôn đấu tranh chống khuynh hướng cô độc, hẹp 
hòi, đồng thời chống khuynh hướng đoàn kết một chiều. 

Hồ Chí Minh nhấn mạnh Đảng cộng sản vừa là thành viên, vừa là 
người lãnh đạo mặt trận dân tộc. Đảng lãnh đạo bằng việc xác định chính 
sách mặt trận đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng. Đảng 
phải dùng phương pháp vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương, lấy 
lòng nhân ái để cảm hoá khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện, không gò ép 
quan liêu mệnh lệnh. 

Từ đoàn kết dân tộc đến đoàn kết quốc tế, tư tưởng đại đoàn kết của 
Hồ Chí Minh là kết tinh mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc với giai cấp, 
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nhân loại. Mở rộng khối đại đoàn kết đến đâu thì giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ dân tộc, giai cấp, nhân loại đến đó. Quyền lợi của nhân dân lao 
động luôn gắn với quyền lợi tối cao của dân tộc. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH 
DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 

1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại 

1.1. Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh dân tộc. Hồ Chí Minh là 
một nhà yêu nước vĩ đại, Người rời Tổ quốc mang theo nhận thức và niềm 
tin vào sức mạnh dân tộc: đó là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý 
thức về độc lập, chủ quyền quốc gia. Người đề cao sức mạnh của lòng yêu 
nước “dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước...” khơi dậy ý thức về độc lập, 
chủ quyền “trên đời có nghìn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự 
do”, hoặc “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường sơn, cũng quyết giành cho 
bằng được nền độc lập”, hoặc “chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ”; Hồ Chí Minh cũng 
đề cao ý thức của khối đại đoàn kết để khắc phục địch hoạ, thiên tai trong 
lao động sản xuất... Ba truyền thuyết: Thánh Gióng, Trăm trứng, Sơn tinh 
Thuỷ tinh, phản ánh ý thức về chủ quyền dân tộc, chống ngoại xâm, chống 
thiên tai. Đồng thời Người cũng lạc quan tin tưởng vào sức mạnh dân tộc; 
“Sự đầu độc có hệ thống của bọn thực dân không thể làm tê liệt sức 
sống,…tư tưởng cách mạng của người Đông Dương… Đằng sau sự phục 
tùng  tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sục sôi, đang gào 
thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến”.  

Sức mạnh dân tộc còn  gắn với yếu tố địa lý, chính trị. Bác nêu 3 yếu 
tố: thiên thời- địa lợi- nhân hoà, trong đó nhân hoà là yếu tố quan trọng và 
quyết định. “Nước ta ở vào sứ nóng, khí hậu tốt, rừng vàng, biển bạc, nhân 
dân ta dũng cảm và cần kiệm. Các nước anh em lại giúp đỡ nhiều. Thế là ta 
đã có 3 điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hoà.” 

Sống trong môi trường hoạt động của giai cấp công nhân, Hồ Chí 
Minh đã chứng kiến cuộc sống khổ cực của nhân dân các nước thuộc địa, 
Người phát hiện ra mối tương đồng giữa các dân tộc bị áp bức: “Dù màu da 
có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và 
giống người bị bóc lột”. Và tình hữu ái vô sản là thật mà thôi, đó là cơ sở 
hình thành nhận thức: muốn cứu nước cần phải đoàn kết cùng dân tộc khác 
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cùng chung cảnh ngộ. Sau khi tiếp xúc luận cương của Lênin, Người càng 
chú ý mối quan hệ mật thiết giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản. 
Hồ Chí Minh kêu gọi hãy vì nền hoà bình thế giới, vì tự do và ấm no, những 
người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và chống áp bức. 

Qua khảo sát thực tế, Hồ Chí Minh cho rằng: chủ nghĩa đế quốc là 
lực lượng phản động quốc tế, là kẻ thù chung của nhân dân lao động ở cả 
chính quốc và thuộc địa. Muốn thắng lợi, phải thực hiện liên minh chiến 
đấu giữa lao động thuộc địa với vô sản chính quốc. 

1.2. Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh thời đại: hình thành từng 
bước từ cảm tính đến lý tính với mục tiêu là giải phóng dân tộc, phát triển 
đất nước trong dòng thác chung của thời đại. 

Thời đại, mà Bác Hồ chứng kiến, mở đầu bằng cách mạng tháng 
Mười Nga- quá độ từ CNTB lên CNXH, thời đại của phong trào giải phóng 
dân tộc, sự sụp đổ của CNTD, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 
Bác cho rằng phải thực hiện khối liên minh chiến đấu giữa vô sản chính 
quốc với lao động thuộc địa nhằm một lúc tấn công chủ nghĩa đế quốc từ cả 
hai phía. 

Sức mạnh thời đại là sức mạnh của ba dòng thác cách mạng: cách 
mạng XHCN, cách mạng giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho hoà 
bình dân chủ. Phát huy sức mạnh thời đại là phải biết huy động các phong 
trào cách mạng trên thế giới phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
Trong luận cương của Lênin yêu cầu phải làm cho vô sản và quần chúng lao 
ở tất cả các nước gần gũi nhau. 

Sức mạnh thời đại mà Hồ Chí Minh nhận thức là sức mạnh của tiến 
bộ khoa học công nghệ, làm thay đổi có tính cách mạng về các lĩnh vực như 
: năng lượng, vật liệu, công nghệ sinh học, giao thông vận tải…, loài người 
đã tiến một bước dài trong việc chinh phục thiên nhiên. “50 năm qua thế 
giới đã có những chuyển biến lớn...đặc biệt là sức mạnh nguyên tử, nhiều 
hơn thế kỷ trước cộng lại”. 

Sự xuất hiện của hệ thống XHCN đã trở thành một nhân tố làm nên 
sức mạnh thời đại. Từ tuyên truyền đến tổ chức, Người tham gia sáng lập 
Hội liên hiệp thuộc địa Pháp, xuất bản báo Người cùng khổ… 

Như vậy, sức mạnh thời đại mà Hồ Chí Minh nhìn nhận là sức mạnh 
cả về chính trị-xã hội, cả sức mạnh về khoa học - công nghệ. Hồ Chí Minh 
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nhìn nhận sức mạnh thời đại trong trạng thái động và biến đổi tương tác 
giữa các lực lượng ở trong nước và quốc tế. Từ đó, Người đề ra khẩu hiệu 
hành động thích hợp nhằm thay đổi tình huống. Kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại là kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Hồ Chí Minh tìm thấy sức mạnh cho dân tộc đó là, kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 

2. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức mạnh thời đại 

2.1. Đặt cách mạng Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản 
thế giới. Theo Lênin phải “nhận thức rõ thời đại mà ta đang sống”… “giai 
cấp nào đang là giai cấp trung tâm của thời đại”… “xây dựng nội dung căn 
bản của thời đại, phương hướng phát triển chính của thời đại, những đặc 
điểm chủ yếu của bối cảnh lịch sử thời đại ấy”. 

Thời đại mà Hồ Chí Minh hoạt động chính trị đã có nhiều đổi thay, 
nổi bật hai sự kiện quan trọng là: 

Một là, chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh bước sang độc quyền đã 
phát triển thành hệ thống và làm xuất hiện hệ thống thuộc địa. 

Hai là, thắng lợi của Cách mạng tháng mười Nga đã mở ra kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. 
Thời đại mở ra mối quan hệ quốc tế giữa các dân tộc làm cho vận mệnh của 
mỗi dân tộc không tách rời vận mệnh chung của thế giới. “Thời đại mà một 
nhóm nước lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị các nước phụ 
thuộc và nửa phụ thuộc, bởi vậy công cuộc giải phóng các nước và các dân 
tộc bị áp bức là bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản”. Tất yếu khách 
quan “phải liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa các nước thuộc địa với giai 
cấp vô sản ở các nước đế quốc để chiến thắng kẻ thù chung”. 

“Cách mạng An-nam là bộ phận của cách mạng thế giới. Ai làm cách 
mạng trong thế giới đều là đồng chí của nhân dân An-nam cả”. Tại Đại hội 
Tua năm 1920, Hồ Chí Minh đã phát biểu: “Hôm nay tôi đến đây góp phần 
cùng các đồng chí vào cách mạng thế giới”. 

Bác chú ý mối quan hệ giữa cách mạng phương Đông và phương 
Tây. Người chỉ ra sự cách biệt của các dân tộc phương Đông, do “họ thiếu 
sự tin cậy lẫn nhau, thiếu sự phối hợp hành động và cả sự cổ vũ lẫn nhau”. 
Hồ Chí Minh kiến nghị ban phương Đông của Quốc tế Cộng sản “làm cho 
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các dân tộc hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một liên 
minh phương Đông tương lai, khối liên minh này chắc chắn sẽ là một trong 
những cái cánh của cách mạng vô sản”. Tại đại hội V Quốc tế cộng sản, Hồ 
Chí Minh đã phê phán gay gắt giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở chính 
quốc thờ ơ với cách mạng thuộc địa. “Tôi rất buồn vì điều này, giai cấp 
tư sản đã tiến hơn một bước so với giai cấp vô sản. Có thể nói Đảng 
Cộng sản Pháp làm rất ít cho thuộc địa”. Do đánh giá thấp vị trí của cách 
mạng thuộc địa và Đảng cộng sản chưa làm gì để giáo dục giai cấp công 
nhân nước mình tinh thần quốc tế chủ nghĩa chân chính, Hồ Chí Minh nói 
“Tôi sẽ thức tỉnh các đồng chí…” Hồ Chí Minh cho rằng nền tảng sức mạnh 
là ở nhân dân thuộc địa, chủ nghĩa đế quốc tập trung nọc độc ở thuộc địa, 
nhân dân thuộc địa là người thủ tiêu chủ nghĩa thực dân. Hồ Chí Minh đã 
phát triển và vượt xa so với Mác. Nhờ nắm bắt đặc điểm và xu thế của thời 
đại Nguyễn Ái Quốc đã xác định đường lối chiến lược và phương pháp cách 
mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam theo 
con đường vô sản. 

2.2. Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế trong sáng 

Để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, các Đảng Cộng 
sản kiên trì đấu tranh chống lại mọi khuynh hướng sai lầm làm suy yếu khối 
đại đoàn kết để thống nhất các lực lượng cách mạng thế giới. Các đảng cộng 
sản phải giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản cho nhân 
dân lao động nước mình, làm cho tinh thần yêu nước là một bộ phận của tinh 
thần quốc tế. Nguyễn Ái Quốc kêu gọi “vì nền hoà bình thế giới, vì tự do và 
ấm no, những người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và 
chống bọn áp bức”. 

Sau cách mạng giải phóng dân tộc giành độc lập, các dân tộc thuộc 
địa tất yếu đi theo cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh viết: “trong 
thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc là bộ phận khăng khít của 
cách mạng vô sản trong phạm vi toàn thế giới; cách mạng giải phóng dân 
tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được 
thắng lợi hoàn toàn.” Phải biến chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ 
nghĩa nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu Tổ quốc gắn liền với yêu chủ 
nghĩa xã hội, nhờ đó chủ nghĩa yêu nước có thêm sức mạnh và phát triển 
thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới. 
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Hệ thống xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh, lực lượng hoà bình 
hơn hẳn lực lượng chiến tranh thì chủ nghĩa xã hội là nhân tố quyết định đời 
sống xã hội loài người. Các Đảng Cộng sản dù lớn hay nhỏ đều bình đẳng và 
độc lập. 

Hồ Chí Minh là người có đóng góp to lớn vào lý luận của chủ nghĩa 
Mác – Lênin về kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Luận điểm “con đỉa 2 
vòi”, “liên minh các dân tộc phương Đông là một trong những cái cánh của 
cách mạng vô sản”, khẳng định chủ nghĩa xã hội có thể áp dụng ở phương 
Đông…chính là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí 
Minh. Đoàn kết quốc tế là nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. 

2.3. Giữ vững độc lập tự chủ, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ 
sự giúp đỡ của các nước XHCN, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời 
không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình 

Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần “tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là 
chính”, “muốn người ta giúp cho, thì trước hết phải tự giúp mình đã”, “một 
dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì 
không xứng đáng được hưởng độc lập”. Với tư tưởng này khi Người gửi lời 
kêu gọi tới anh em ở thuộc địa có viết; “Anh em phải làm thế nào để được 
giải phóng? Vận dụng công thức của Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, 
công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của 
bản thân anh em”. Người còn nói “đem sức ta mà giải phóng cho ta,… họ 
còn giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong sự nghiệp giải 
phóng hoàn toàn”. Tự giải phóng là tư tưởng, quan điểm lớn của Hồ Chí 
Minh. Nhờ vậy, Người đã có quan điểm “cách mạng thuộc địa không phụ 
thuộc vào cách mạng vô sản chính quốc, mà còn có thể giúp đỡ người anh 
em ở phương Tây…”. 

Muốn tranh thủ sức mạnh thời đại cần phải có một đường lối độc lập 
tự chủ đúng đắn. Kết hợp chặt chẽ mục tiêu đấu tranh cho độc lập dân tộc 
mình với bốn mục tiêu của thời đại: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, chủ 
nghĩa xã hội. (liên hệ thực tiễn của Việt Nam.) 

Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ 
của nhân loại tiến bộ, nhân dân ta không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bác 
thường nói: “phải coi cuộc đấu tranh của bạn như cuộc đấu tranh của ta”. 
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2.4. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn 
với tất cả mọi nước dân chủ” 

Trong quá trình tìm đường cứu nước Bác là người đầu tiên đặt nền 
móng cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước 
trên thế giới. Bác nói: “Chính sách ngoại giao của Chính phủ Việt Nam 
thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên 
thế giới để giữ gìn hoà bình”, “thái độ của Việt Nam đối với những 
nước Á châu là thái độ anh em, đối với ngũ cường là thái độ bạn bè”. 
Bác sớm có tư tưởng đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại 
“tiến bộ chung phụ thuộc vào việc phát triển chủ nghĩa quốc tế và văn minh 
chỉ có lợi khi các quan hệ quốc tế được mở rộng và tăng cường”. 

Đối với Pháp: Hồ Chí Minh nêu “Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân 
thiện với nhân dân Pháp. Những người Pháp, tư bản hay công nhân, thương 
gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được 
nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như những anh em bầu bạn”. 

Hồ Chí Minh dành ưu tiên cho quan hệ với các nước láng giềng châu 
Á. Láng giềng gần (Trung quốc, Lào, Campuchia), láng giềng xa và các 
nước Đông Nam Á. 

“Trong chính sách đối ngoại của mình, nhân dân Việt Nam sẽ tuân 
thủ những nguyên tắc sau: 

(1) Đối với Lào và Miên, Việt Nam tôn trọng nền độc lập của hai 
nước đó và bày tỏ lòng mong muốn hợp tác trên cơ sở bình đẳng tuyệt đối 
giữa các nước có chủ quyền. 

(2) Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính 
sách mở cửa và hợp tác trên mọi lĩnh vực: 

- Việt nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, 
nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. 

- Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá 
giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. 

- Nước Việt Nam chấp nhận sự tham gia của mọi tổ chức hợp tác 
kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên hợp quốc. 

- Nước Việt Nam sẵn sàng ký kết với các lực lượng hải quân, lục 
quân trong khuôn khổ của Liên hợp quốc những hiệp định an ninh đặc biệt 
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và những hiệp ước liên quan đến việc sử dụng một vài căn cứ hải quân và 
không quân”.  

Với trí tuệ thiên tài, với tinh thần quốc tế trong sáng, với đức độ 
khiêm nhường và thái độ thiện chí, Hồ Chí Minh vượt qua mọi trở ngại, từ 
trong mối quan hệ chồng chéo, phức tạp của thời đại đề ra đường lối cách 
mạng đúng đắn,phương pháp ứng xử sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn 
của cách mạng phát huy tối đa sức mạnh thời đại và sức mạnh dân tộc đưa 
cách mạng Việt Nam đến thắng lợi trọn vẹn. 

III. PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT 
HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY  

3.1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ánh sáng tư 
tưởng Hồ Chí Minh.. 

3.2. Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác 
quốc tế, nâng cao ý chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong quá 
trình hội nhập quốc tế. 

3.3. Trong hợp tác chú ý  giữ vững định hướng XHCN. 
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CHƯƠNG V 

 
 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
VÀ VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 

 

I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Cách mạng Việt Nam đi từ tự phát đến tự giác, có tổ chức, có đường 
lối được giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin giành được thắng lợi to lớn đó là 
nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu đưa 
cách mạng Việt Nam đến thắng lợi  

Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và kế thừa 
truyền thống dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng nhưng quần chúng phải được giác ngộ, được tổ chức và được 
lãnh đạo theo một đường lối đúng đắn mới trở thành lực lượng to lớn của 
cách mạng – như con thuyền có người cầm lái vững vàng… thì thuyền mới 
vượt qua được gió to sóng cả để đi đến bến bờ. Bác nhấn mạnh “cách mạng 
trước hết phải có gì? Phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ 
chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở 
mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái 
có vững thì con thuyền mới chạy.” 

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng mạng mang bản chất của giai 
cấp công nhân Việt Nam, là đội tiền phong của giai cấp công nhân, có khả 
năng đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân khác làm cách mạng. Đảng là 
đội tiền phong dũng cảm và là đội tham mưu sáng suốt. Đảng Cộng sản 
Việt Nam tận tâm, tận lực phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, trung 
thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng 
không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và của dân tộc. Mục 
tiêu phấn đấu của Đảng là độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh 
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phúc cho mọi người.  

“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo 
để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”. 

Cách mạng là cuộc đấu tranh gian khổ. Kẻ địch rất mạnh. Muốn 
thắng lợi thì quần chúng phải tổ chức chặt chẽ, chí khí phải kiên quyết. Vì 
vậy, phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật 
mạnh, đánh kẻ địch giành chính quyền. Cách mạng thắng lợi rồi, quần 
chúng vẫn cần có Đảng”. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ 
nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước 

Đây chính là quy luật hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt 
Nam, đồng thời là sự bổ sung sáng tạo vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa 
Mác-Lênin. Vì sao Hồ Chí Minh lại thêm yếu tố phong trào yêu nước? 

1. Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình 
phát triển của dân tộc Việt Nam. 

2. Phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước vì nó đều 
có mục tiêu chung. Phong trào yêu nước Việt Nam là phong trào rộng lớn 
nhất có trước phong trào công nhân từ nghìn năm lịch sử. Nó cuốn hút mọi 
tầng lớp nhân dân, toàn dân tộc đứng lên chống kẻ thù. Phong trào công 
nhân ngay từ khi mới ra đời đã kết hợp với phong trào yêu nước. Khác với 
những người cộng sản phương Tây, Hồ Chí Minh và những người cộng sản 
Việt Nam đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, từ 
giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp. 

3. Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân ngay từ 
đầu. Hơn 90% dân số là nông dân, họ là bạn đồng minh tự nhiên của giai 
cấp công nhân. 

4. Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng 
thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 Quy luật hình thành đảng cộng sản Việt Nam trên cơ sở kết hợp vấn 
đề dân tộc với giai cấp, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành 
Đảng ở một nước thuộc địa. Đảng định hướng đúng đắn và thúc đẩy phong 
trào cách mạng. Hồ Chí Minh tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào 
trong dân, vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân. Bác viết “không 
phải mọi người yêu nước đều là cộng sản, việc tiếp nhận đường lối của 
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Đảng cộng sản là cần thiết để xác định mục tiêu yêu nước đúng đắn. Mỗi 
người cộng sản trước hết phải là một người yêu nước tiêu biểu, phải truyền 
bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào trong dân, lãnh đạo công nhân và quần chúng 
thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng”. 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của 
nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam 

Từ quy luật hình thành và phát triển đảng, Hồ Chí Minh đã đi đến 
luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân đồng 
thời là Đảng của cả dân tộc Việt Nam. Đảng là đội tiền phong của đạo quân 
vô sản, Đảng tập hợp vào hàng ngũ của mình những người “tin theo chủ 
nghĩa cộng sản, chương trình Đảng và quốc tế cộng sản… dám hy sinh phục 
tùng mệnh lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận 
của Đang”. 

Tháng 2/1951, Bác viết: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc là một. Chính vì Đảng là 
đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là Đảng 
của cả dân tộc Việt Nam”. 

Năm 1961, Bác viết: “Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, đồng 
thời là Đảng của dân tộc không thiên tư, thiên vị.” 

Đảng mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện không chỉ ở số 
lượng đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân mà ở nền tảng tư tưởng của 
Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin. Mục tiêu và đường lối của đảng là độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vì giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giải phóng con người. Đảng tuân thủ theo nguyên tắc đảng kiểu mới 
của Lênin. Đảng kết nạp những người ưu tú của giai cấp công nhân, nông 
dân, trí thức và các thành phần khác mà họ đã được rèn luyện, thử thách, 
giác ngộ về Đảng và tự nguyện chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng. Đảng 
đặc biệt chú ý giáo dục, rèn luyện đảng viên, giác ngộ giai cấp và dân tộc, 
nâng cao hiểu biết chủ nghĩa Mác Lênin. Đảng ta là sự thống nhất giữa tính 
giai cấp và tính dân tộc, lợi ích của giai cấp gắn với lợi ích của dân tộc. 
“Nhân dân và cả dân tộc thừa nhận đảng là người lãnh đạo duy nhất, 
đại biểu cho quyền lợi cơ bản và thiết thân của mình.” 

Bản chất giai cấp của Đảng còn thể hiện ở định hướng xây dựng 
Đảng thành Đảng gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, nhân dân lao 
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động và toàn thể dân tộc trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ của cách mạng 
Việt Nam. 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin “làm cốt” 

Theo Bác “... chỉ có đảng nào theo lý luận cách mạng tiền phong, 
đảng cách mạng mới làm nổi trách nhiệm cách mạng tiền phong”, “Đảng 
muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai 
cũng phải theo chủ nghĩa ấy” “bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ 
nghĩa Lênin”... Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về giải phóng giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và giải phóng con 
người nói chung, đồng thời là học thuyết về sự phát triển xã hội lên một 
hình thái cao hơn, xoá bỏ hoàn toàn bất công, nguồn gốc đẻ ra sự bóc lột, áp 
bức. “Chủ nghĩa Mác-Lênin là lực lượng tư tưởng hùng mạnh chỉ đạo đảng 
chúng tôi, làm cho đảng chúng tôi có thể trở thành hình thức tổ chức cao 
nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm 
của dân tộc chúng tôi”. 

Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt có nghĩa là Đảng ta nắm 
vững tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin, lập trường, quan điểm và phương 
pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời nắm vững tinh hoa văn hoá dân 
tộc và trí tuệ thời đại vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. 
Không máy móc, kinh viện, giáo điều. 

Trong tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh 
lưu ý những điểm sau đây: 

- Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải luôn 
phù hợp với hoàn cảnh và từng đối tượng. 

- Vận dụng phải phù hợp từng hoàn cảnh. 

- Chú ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt của các Đảng cộng sản 
khác, tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung cho chủ nghĩa Mác-Lênin. 

- Đảng tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác-Lênin. 

5. Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng theo nguyên tắc đảng kiểu 
mới của giai cấp vô sản: Có 5 nguyên tắc xây dựng Đảng 

5.1. Tập trung dân chủ, đây là nguyên tắc cơ bản của tổ chức Đảng 
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Tập trung là thống nhất về tư tưởng, tổ chức, hành động. Thiểu số 
phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, đảng viên chấp hành nghị 
quyết của tổ chức Đảng. “Đảng tuy nhiều người, nhưng khi tiến hành thì chỉ 
như một người”. 

Dân chủ là của “của quý báu của nhân dân”, là thành quả của cách 
mạng. Tất cả mọi người được tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra 
chân lý. Phải phát huy dân chủ nội bộ nếu không sẽ suy yếu từ bên trong. 

5.2. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách 

Tập thể lãnh đạo, nhiều người thì thấy hết mọi việc, hiểu hết mọi mặt 
của vấn đề, có nhiều kiến thức, tránh tệ bao biện, quan liêu, độc đoán, chủ 
quan. “Việc gì đã bàn kỹ lưỡng rồi , kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải 
giao cho một người hoặc một nhóm ít người phụ trách kế hoạch đó mà thi 
hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy”. 

Cá nhân phụ trách, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì phải giao cho một 
người phụ trách (nếu là nhóm người thì có một người phụ trách chính) để 
tránh bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ dễ hỏng việc. 

5.3. Tự phê bình và phê bình: Đây là nguyên tắc sinh hoạt đảng, là 
quy luật phát triển đảng 

Tự phê bình là mỗi đảng viên phải tự thấy rõ mình để phát huy mặt 
ưu điểm, khắc phục nhược điểm. Tự phê bình mà tốt thì mới phê bình người 
khác được. “muốn đoàn kết trong Đảng, phải thống nhất tư tưởng, mở rộng 
dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình”. Đó là vũ khí sắc bén để 
rèn luyện đảng viên. 

“Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm đó là một đảng hỏng. Một 
đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu 
mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm 
cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, 
chắc chắn, chân chính”. 

Thái độ, phương pháp tự phê bình và phê bình thật đúng và nghiêm 
túc không phải dễ dàng. Nó là vấn đề khoa học và nghệ thuật cách mạng. 
“Phải tiến hành thường xuyên như rửa mặt hàng ngày: phải trung thực, chân 
thành, thẳng thắn, không nể nang, không giấu giếm và cũng không thêm bớt 
khuyết điểm, phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. Cán bộ, đảng 
viên phải luôn dùng và khéo dùng. Để thực hiện tốt nguyên tắc này mọi 
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người cần trung thực chân thành với nhau - với chính mình và với người 
khác, “phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”. Bác nhắc, tránh lợi 
dụng phê bình để nói xấu nhau, bôi nhọ nhau, đả kích nhau... 

5.4. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Đây là nguyên tắc đảng kiểu 
mới do Lênin đề ra, đảng thực sự là một tổ chức chiến đấu chặt chẽ để 
giành thắng lợi cho sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí 
Minh coi trọng xây dựng kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo 
nên sức mạnh to lớn cho Đảng. 

Nghiêm minh là thuộc về tổ chức đảng, kỷ luật đối với mọi đảng viên 
không phân biệt. Mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng. 

Tự giác là thuộc về mỗi cá nhân cán bộ đảng viên đối với Đảng. Kỷ 
luật này do lòng tự giác của họ về nhiệm vụ của họ đối với Đảng. Yêu cầu 
cao nhất của kỷ luật đảng là chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng 
tuân theo nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng. “mỗi đảng viên 
cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật đảng, mà cả 
kỷ luật của đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng.” 

5.5. Đoàn kết thống nhất trong Đảng 

“Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của nhân dân 
ta...phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt 
mình.” Cơ sở để đoàn kết nhất trí trong Đảng chính là đường lối, quan điểm 
của Đảng, điều lệ của Đảng. “Ngày nay, sự đoàn kết trong đảng là quan 
trọng hơn bao giờ hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh 
đạo”. 

1.6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với 
dân. 

Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng với 
dân như sau: 

(1) Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của dân, khắc phục bệnh 
quan liêu. 

(2)Thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng dưới 
mọi hình thức. 

(3) Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí. 

(4) Trong quan hệ với dân, Đảng không được theo đuôi quần chúng. 
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1.7. Đảng Cộng sản Việt Nam phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự 
đổi mới làm cho đảng thật sự trong sạch, vững mạnh 

Đảng là đạo đức, là văn minh tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự và lương 
tâm của dân tộc. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới trong điều kiện Đảng 
cầm quyền. Chỉnh đốn chú ý những vấn đề sau: 

- Đảng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức xứng đáng 
là người lãnh đạo của nhân dân. 

- Cán bộ đảng viên phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ 
Tổ quốc, có đức, có tài. 

- Chú ý khắc phục tiêu cực, luôn giữ gìn Đảng trong sạch, vững 
mạnh. 

- Đảng phải vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình và nhiệm vụ mới. 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ 
NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 

1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và 
vì dân 

Nếu vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền thì 
vấn đề cơ bản của chính quyền là ở chỗ nó thuộc về ai, phục vụ quyền lợi 
cho ai. Năm 1927, trong cuốn “Đường Kách Mệnh” Bác chỉ rõ: “Chúng ta 
đã hy sinh làm kách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao kách 
mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn 
ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh 
phúc”. Sau khi giành độc lập, Người khẳng định, “nước ta là nước dân 
chủ, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân... 
nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đó là điểm 
khác nhau giữa nhà nước ta với nhà nước bóc lột đã từng tồn tại 
trong lịch sử. 

Thế nào là nhà nước của dân?  

Điều 1 Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Năm 1946) 
nói: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính 
trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, 
gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.” 

Điều 32, viết: “Những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa 
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ra nhân dân phúc quyết...” thực chất đó là chế độ trưng cầu dân ý, một hình 
thức dân chủ đề ra khá sớm ở nước ta. 

“Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân nếu những đại biểu ấy tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của 
nhân dân” 

Nhà nước của dân thì mọi người dân là chủ, người dân có quyền làm 
bất cứ việc gì mà pháp luật không cấm và có nghĩa vụ tuân theo pháp luật. 
Nhà nước của dân phải bằng mọi nỗ lực, hình thành thiết chế dân chủ để 
thực thi quyền làm chủ của người dân. Những vị đại diện do dân cử ra chỉ là 
thừa uỷ quyền của dân, chỉ là công bộc của dân. 

Thế nào là nhà nước do dân? 

Nhà nước đó do nhân dân lựa chọn bầu ra những đại biểu của mình, 
nhà nước đó do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để chi tiêu, hoạt động; nhà 
nước đó lại do dân phê bình xây dựng, giúp đỡ. Do đó Bác yêu cầu tất cả 
các cơ quan nhà nước là phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, 
lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của nhân dân. “nếu chính phủ làm hại 
dân thì dân có quyền đuổi chính phủ” nghĩa là khi cơ quan nhà nước không 
đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thì nhân dân có quyền bãi 
miễn nó. Hồ Chí Minh khẳng định: mỗi người có trách nhiệm “ghé vai gánh 
vác một phần” vì quyền lợi, quyền hạn bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, 
nghĩa vụ. 

Thế nào là nhà nước vì dân? 

Đó là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân 
dân, không có đặc quyền đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính. 
Trong nhà nước đó, cán bộ từ chủ tịch trở xuống đều là công bộc của dân. 

“Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, 

Việc gì có hại đến dân ta phải hết sức tránh” 

Hồ Chí Minh chú ý mối quan hệ giữa người chủ nhà nước là nhân 
dân với cán bộ nhà nước là công bộc của dân, do dân bầu ra, được nhân dân 
thừa uỷ quyền. Là người phục vụ, nhưng cán bộ nhà nước đồng thời là 
người lãnh đạo , hướng dẫn nhân dân. “Nếu không có nhân dân thì chính 
phủ không đủ lực lượng. Nếu không có chính phủ thì nhân dân không ai dẫn 
đường”. Cán bộ là đày tớ của nhân dân là phải trung thành, tận tuỵ, cần 
kiệm liêm chính..., là người lãnh đạo thì phải có trí tuệ hơn người, sáng 
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suốt, nhìn xa trông rộng, gần gũi với dân, trọng dụng hiền tài... Cán bộ phải 
vừa có đức vừa có tài. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp 
công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước ta 

Nhà nước ta mang bản chất giai cấp, “là nhà nước dân chủ nhân dân 
dựa trên nền tảng liên minh công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo”. 
Bản chất giai cấp công nhân biểu hiện ở chỗ: 

- Nhà nước ta do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đảng lãnh 
đạo bằng những chủ trương, đường lối thông qua tổ chức của mình trong 
quốc hội, chính phủ, các ngành, các cấp của nhà nước; được thể chế thành 
pháp luật, chính sách, kế hoạch của nhà nước.  

- Bản chất giai cấp còn thể hiện ở định hướng đưa nước ta đi lên chủ 
nghĩa xã hội. “Bằng cách phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo chủ 
nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến.” 

- Bản chất giai cấp của nhà nước ta còn thể hiện ở nguyên tắc tổ chức 
cơ bản là nguyên tắc tập trung dân chủ. “Nhà nước ta phát huy dân chủ đến 
cao độ... mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng 
tiến lên. Đồng thời phải tập trung cao độ để thống nhất lãnh đạo nhân dân 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.” 

Bên cạnh dân chủ, Bác cũng nhắc đến chuyên chính, “chế độ nào 
cũng có chuyên chính. Vấn đề là ai chuyên chính với ai?”.  “dân chủ là của 
quý báu của nhân dân, chuyên chính là cái khoá, cái cửa để đề phòng kẻ phá 
hoại... dân chủ cũng cần chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ.” 

Bản chất giai cấp của nhà nước ta thống nhất với tính nhân dân 
và tính dân tộc. Tính thống nhất thể hiện ở chỗ: 

- Nhà nước dân chủ mới ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài 
và gian khổ với sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cách mạng. 

- Nhà nước ta vừa mang bản chất giai cấp vừa có tính nhân dân và 
tính dân tộc vì nó lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng và bảo vệ lợi ích cho 
nhân dân. Trong thời gian Người lãnh đạo đất nước, nhờ sách lược mềm 
dẻo, cũng như Người dung nạp nhiều nhân sĩ, trí thức, quan lại cao cấp của 
chế độ cũ vào bộ máy nhà nước đã thể hiện tư tưởng nhà nước ta là nhà 
nước của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
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- Nhà nước ta vừa ra đời đã đảm nhiệm vai trò lịch sử là tổ chức toàn 
dân kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng một 
nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp 
phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của thế giới. 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước pháp quyền có hiệu 
lực pháp lý mạnh mẽ 

+ Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ trước hết là một nhà nước 
hợp hiến. Vì vậy sau khi giành chính quyền, Hồ Chí Minh đã thay mặt 
chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng 
bào và với thế giới khai sinh nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chính 
phủ lâm thời có địa vị hợp pháp, tổng tuyển cử bầu ra quốc hội rồi từ đó lập 
chính phủ và các cơ quan nhà nước mới. 

Sau đó Người bắt tay xây dựng hiến pháp dân chủ, tổ chức TỔNG 
TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu, thành lập uỷ ban dự thảo Hiến 
pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chủ tịch Hồ Chí Minh được 
Quốc hội nhất trí bầu làm chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Đây là 
chính phủ hợp hiến đầu tiên do nhân dân bầu ra, có đầy đủ tư cách và hiệu 
lực trong việc giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại. 

+ Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý là nhà nước quản lý đất 
nước bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế. 
Trong nhà nước dân chủ, dân chủ và pháp luật luôn đi đôi với nhau, đảm 
bảo cho chính quyền trở nên mạnh mẽ. Mọi quyền dân chủ phải được thể 
chế hoá bằng hiến pháp và pháp luật. Xây dựng một nền pháp chế XHCN 
đảm bảo việc thực hiện quyền lực của nhân dân là mối quan tâm của Hồ 
Chí Minh. Là người sáng lập Nhà nước Việt Nam dân chủ, có công lớn 
trong sự nghiệp lập hiến và lập pháp: một mặt, Người chăm lo hoàn thiện 
Hiến pháp và hệ thống pháp luật của nhà nước ta, mặt khác, Người chăm lo 
đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo cơ chế đảm bảo cho pháp luật được thi 
hành, cơ chế kiểm tra, giám sát việc thi hành của các cơ quan nhà nước và 
của nhân dân. “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Sức mạnh là do 
con người và vì con người, vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu mọi người phải 
hiểu và tuyệt đối chấp hành pháp luật, bất kể người đó giữ cương vị nào. 
Công tác giáo dục luật cho mọi người, đặc biệt là cho thế hệ trẻ cực kỳ quan 
trọng trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý, 
đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân được thực thi trong cuộc sống.  
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+ Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của nhà nước có đủ 
đức và tài. Để tiến tới một nhà nước pháp quyền có hiệu lực mạnh mẽ, Bác 
Hồ cho rằng, phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành một 
đội ngũ viên chức nhà nước có trình độ văn hoá, am hiểu pháp luật, thành 
thạo nghiệp vụ hành chính và nhất là phải có đạo đức cần kiệm liêm chính 
chí công vô tư, một tiêu chuẩn cơ bản của người cầm cân công lý. Yêu cầu 
của đội ngũ cán bộ phải có đức và tài trong đó đức là gốc, đội ngũ này phải 
được tổ chức hợp lý và có hiệu quả. Cụ thể là:  

(1) Tuyệt đối trung thành với cách mạng. 

(2) Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. 

(3) Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. 

(4) Cán bộ, công chức phải là những người dám phụ trách, dám quyết 
đoán, dám chịu trách nhiệm, nhất là những tình huống khó khăn, “thắng 
không kiêu, bại không nản”. 

Để đảm bảo công bằng và dân chủ trong tuyển dụng cán bộ nhà 
nước, Người ký sắc lệnh ban hành Quy chế công chức. Công chức theo 
chế độ chức nghiệp, vì vậy phải qua thi tuyển công chức để bổ nhiệm vào 
ngạch, bậc hành chính. Nội dung thi tuyển khá toàn diện bao gồm 6 
môn thi: chính trị, kinh tế, pháp luật, địa lý, lịch sử và ngoại ngữ. Điều 
này thể hiện tầm nhìn xa, tính chính quy hiện đại, tinh thần công bằng dân 
chủ ... của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền móng cho pháp 
quyền Việt Nam. 

2.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, hiệu quả 

+ Tăng cường và khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của Nhà 
nước. 

Tăng cường pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức. Do tập 
quán của kinh tế tiểu nông, muốn hình thành ngay một nhà nước pháp 
quyền là chưa được, vì vậy một mặt phải nhấn mạnh vai trò của luật pháp, 
đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân nhất 
là giáo dục đạo đức. Đạo đức và pháp luật là hai hình thái ý thức xã hội có 
thể kết hợp cho nhau. Khắc phục những biểu hiện tiêu cực sau: 

- Đặc quyền, đặc lợi. 
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- Tham ô, lãng phí quan liêu. 

- “Tư túng”, “chia rẽ”, “kiêu ngạo”. 

+ Tăng cường pháp luật đi đôi với giáo dục đạo đức cách mạng. Bên 
cạnh giáo dục đạo đức, Người kịp thời ban hành pháp luật. 

Kiên quyết chống ba thứ “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan 
liêu. Sức mạnh và hiệu quả của luật pháp, một mặt dựa vào tính nghiêm 
minh của thi hành pháp luật, mặt khác dựa vào sự gương mẫu, trong sạch về 
đạo đức của người cầm quyền. Bác nói: “Tham ô, lãng phí, quan liêu, dù 
cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân phong kiến,... tội 
lỗi ấy cũng nặng như tội việt gian, mật thám”. Mác và Ăngghen đã từng 
cảnh tỉnh giai cấp vô sản rằng chủ nghĩa quan liêu có thể dẫn các đảng cộng 
sản cầm quyền đến chỗ “đánh mất một lần nữa chính quyền vừa giành 
được”. Lênin cũng viết “... chúng ta bị khốn khổ trước hết về tệ quan liêu. 
Những người cộng sản đã trở thành tên quan liêu. Nếu có cái gì sẽ làm tiêu 
vong chúng ta thì chính là cái đó”. 

Vì vậy không thể nói đến một nhà nước trong sạch vững mạnh, hiệu 
quả nếu không kiên quyết, thường xuyên đẩy mạnh cuộc đấu tranh để ngăn 
chặn tận gốc những nguyên nhân  gây ra nạn tham ô, lãng phí, quan liêu. 

III. XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH, XÂY DỰNG NHÀ 
NƯỚC NGANG TẦM NHIỆM VỤ CỦA GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG 
MỚI THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

3.1. Chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức. 

3.2. Xây dựng Nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách 
mạng mới. 

- Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân. 

- Kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước. 

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước. 

3.3. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước; gắn liền 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng với cải cách bộ máy hành chính. 
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CHƯƠNG VI 

 
 
 

TƯ TƯỞNG  
ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN, VĂN HOÁ HỒ CHÍ MINH 

 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC 

1. Quan niệm về vai trò của đạo đức cách mạng: 

Đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí 
Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chúng ta phải đem hết tinh 
thần và lực lượng ra phấn đấu, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. 

Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức 
cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cho 
thanh niên, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã 
hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. 

Đạo đức được xem xét trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. 
Vai trò của đạo đức cách mạng là to lớn, Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền 
tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của 
sông, của suối. Như đối với con người, sức có mạnh mới gánh được nặng và 
đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành 
được nhiệm vụ cách mạng. Bởi lẽ con đường đi đến độc dân tộc và CNXH 
là con đường dài, đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng của mỗi người, mỗi thế 
hệ và nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Chăm lo cái gốc, cái nguồn, cái nền tảng 
ấy là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và 
mỗi người trong xã hội ta. 

Đạo đức là gốc, là nền tảng vì nó liên quan tới Đảng cầm quyền. 
Nguy cơ của đảng cầm quyền đó là sự sai lầm về đường lối, suy thoái về 
đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đảng cầm quyền lãnh đạo xã 
hội, nếu cán bộ đảng viên không tu dưỡng đạo đức thì mặt trái của quyền 
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lực có thể làm tha hoá con người. Vì thế, Hồ Chí Minh cho rằng “Đảng là 
đạo đức, là văn minh”. 

Vai trò của đạo đức còn thể hiện là lòng cao thượng của con người. 
Mỗi người có công việc, tài năng, vị trí khác nhau… nhưng ai giữ được đạo 
đức cách mạng thì là người cao thượng. 

- Các thế hệ người Việt Nam phấn đấu cho độc lập dân tộc đến với 
Hồ Chí Minh trước hết là đến với tư tưởng đạo đức của Người. “Sống, 
chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” là khẩu hiệu chung 
của người Việt Nam 

- Tư tưởng đạo đức và bản thân đạo đức của Hồ Chí Minh là kết tinh 
đạo đức của dân tộc, của nhân loại. Hồ Chí Minh là điểm rực sáng về đạo 
đức đối với thế giới và đối với Việt Nam. Bác nói: “Đối với phương Đông 
một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. 

Theo Lênin, “đạo đức là những gì góp phần phá huỷ xã hội cũ của 
bọn bóc lột và góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung 
quanh giai cấp vô sản đang sáng tạo ra xã hội mới của những người 
cộng sản.” 

Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng “là đạo đức, là văn minh”, thì mới hoàn 
thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho 
trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc mình và của thời đại. Trí tuệ là sự 
hiểu biết đúng đắn về CNMLN, tri thức hiện đại của nhân loại, thực tiễn 
Việt Nam và thế giới, những quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, 
những hiểu biết để đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Đạo đức là 
những phẩm chất mà con người cần có để tham gia vào cuộc đấu tranh cho 
độc lập dân tộc và CNXH. Muốn làm cách mạng thì con người cần có tâm 
trong sáng, đạo đức cao đẹp đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động, 
với cả dân tộc. Cái tâm ấy phải thể hiện trong các mối quan hệ xã hội hằng 
ngày với dân, với nước, với đồng chí, đồng nghiệp, với mọi người chung 
quanh mình. Phải có tâm, có đức mới giữ được CNMLN và đưa chủ nghĩa 
MLN vào trong cuộc sống. 

Hồ Chí Minh cũng quan tâm giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, 
các tầng lớp nhân dân lao động. Tuỳ theo từng thời kỳ cách mạng mà Người 
đề ra những yêu cầu đạo đức sát hợp để mọi người cùng phấn đấu. Trong 
cuốn Đường Kách mệnh, bài đầu tiên nói về tư cách người cách mệnh, Hồ 
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Chí Minh đã nêu một quan điểm lớn: phải có cái đức để đi đến cái trí, và 
khi có trí thì cái đức đảm bảo cho người cách mạng giữ vững được chủ 
nghĩa mà mình đã giác ngộ, chấp nhận, đi theo. Có đức nhưng phải có tài, 
đức và tài quan hệ mật thiết với nhau. Có đức nhưng phải có tài,hồng và 
chuyên phải kết hợp, tài càng lớn thì đức càng phải cao, vì đức – tài nhằm 
phục vụ nhân dân. Đạo đức là gốc, là vũ khí mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh 
vì độc lập dân tộc và CNXH.  

2. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam 
trong thời đại mới 

+ Trung với nước, hiếu với dân 

Trong mối quan hệ đạo đức thì mối quan hệ giữa mỗi người với đất 
nước, với nhân dân, với dân tộc là mối quan hệ lớn nhất. Trung, hiếu là 
phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất. 

Trung, hiếu là những khái niệm đã có trong tư tưởng đạo đức truyền 
thống Việt Nam và phương Đông, xong có nội dung hạn hẹp. “Trung với 
vua, hiếu với cha mẹ”, phản ánh bổn phận của dân đối với vua, con đối với 
cha mẹ. Hồ Chí Minh đã vận dụng và đưa vào nội dung mới. Hồ Chí Minh 
đã kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống và vượt trội. Trung với nước 
là trung thành với sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Nước là của dân, còn 
nhân dân là chủ của đất nước. “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao 
nhiêu lợi ích đều vì dân”. Đây là chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan 
trọng hàng đầu. 

Trung với nước, hiếu với dân là suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập 
tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào 
cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Bác vừa kêu gọi hành động vừa 
định hướng chính trị- đạo đức cho mỗi người Việt Nam. 

Đối với cán bộ đảng viên phải suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho 
cách mạng, đó là điều chủ chốt của đạo đức cách mạng. Phải tuyệt đối 
trung thàmh với Đảng, với dân, phải tận trung, tận hiếu, thì mới xứng đáng 
vừa là đầy tớ trung thành, vừa là người lãnh đạo của dân; dân là đối tượng 
để phục vụ hết lòng. Phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, cải thiện 
dân sinh, nâng cao dân trí để dân hiểu được quyền và trách nhiệm của 
người chủ đất nước. 
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Nội dung chủ yếu của trung với nước là: 

- Đặt lợi ích của đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết. 

- Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu của cách mạng. 

- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Nội dung của hiếu với dân là: 

- Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân. 

- Tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân cùng 
thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. 

- Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

Cần là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo 
năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, 
không ỷ lại, không dựa dẫm. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn 
sống, nguồn hạnh phúc của con người. 

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của 
của nhân dân, của đất nước, của bản thân mình. Tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái 
to; “Không xa sỉ, không hoang phí, không bừa bãi,” 

Liêm là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân; không 
xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân”. Phải trong 
sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng. Không tâng 
bốc mình. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Hành vi 
trái với chữ liêm là:... cậy quyền thế mà đục khoét, ăn của dân, hoặc trộm 
của công làm của riêng. Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của 
mình là trộm vị. Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm 
là tham uý lạo. Cụ Khổng nói: người mà không liêm, không bằng súc vật. 
Cụ Mạnh nói: ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy. 

Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Đối với mình, với người, 
với việc.  

Đối với mình, không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, 
luôn kiểm điểm mình để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở. 

Đối với người, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới; 
luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc. 
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Đối với việc, để việc công lên trên việc tư, làm việc gì cho đến nơi, 
đến chốn, không ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho 
nước. 

Cần, kiệm, liêm, chính cần thiết đối với tất cả mọi người. Hồ Chí 
Minh viết:  

  “Trờicó bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông 

   Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc 

   Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính 

   Thiếu một mùa thì không thành trời 

   Thiếu một phương thì không thành đất 

   Thiếu một đức thì không thành người”. 

Cần, kiệm, liêm, chính rất cần thiết đối với người cán bộ, đảng viên. 
Nếu đảng viên mắc sai lầm thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhiệm vụ 
của cách mạng. Cần, kiệm, liêm, chính còn là thước đo sự giàu có về vật 
chất, vững mạnh về tinh thần, sự văn minh của dân tộc. “Nó” là cái cần để 
“làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp 
và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”. 

Chí công vô tư, là làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, 
chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lợi ích của cách mạng. Thực 
hành chí công vô tư là quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách 
mạng. “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, 
hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc). Chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn 
“mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại 
xâm. Hồ Chí Minh viết: “ Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày 
hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay vẫn được 
mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào 
chủ nghĩa cá nhân”. Hồ Chí Minh cũng phân biệt lợi ích cá nhân và chủ 
nghĩa cá nhân. Chí công vô tư là tính tốt có thể gồm 5 điều: nhân, nghĩa, trí, 
dũng, liêm. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công 
vô tư là để vững vàng qua mọi thử thách : “Giàu sang không quyến rũ, nghèo 
khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. 

+ Yêu thương con người 

Kế thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp truyền thống 
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nhân nghĩa với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn 
của nhân loại qua nhiều thế kỷ, qua hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh đã 
xác định tình yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.  

Tình yêu rộng lớn dành cho những người cùng khổ, những người lao 
động bị áp bức, bóc lột. Hồ Chí Minh chỉ ham muốn cho đất nước được 
hoàn toàn độc lập, dân được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 
cũng được học hành. Chỉ có tình yêu thương con người bao la đến như vậy 
mới có cách mạng, mới nói đến CNXH và CNCS. 

 Nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác. Phải có tình nhân 
ái với cả những ai có sai lầm, đã nhận rõ và cố gắng sửa chữa, đánh thức 
những gì tốt đẹp trong mỗi con người. Bác căn dặn Đảng phải có tình đồng 
chí thương yêu lẫn nhau, trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình chân 
thành. 

Tình yêu thương con người còn là tình yêu bạn bè, đồng chí, có thái 
độ tôn trọng con người, điều này có ý nghĩa đối với người lãnh đạo.  

+ Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung 

Đó là tinh thần quốc tế vô sản, bốn phương vô sản đều là anh em. Đó 
là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các 
nước. Đó là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những 
người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội. Sự đoàn kết 
là nhằm vào mục tiêu lớn của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. 

1.3. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới 

+ Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.  

Nói và làm luôn đi đôi với nhau đem lại hiệu quả thiết thực cho chính 
mình và cho người khác. Nói mà không làm gọi là đạo đức giả. Từ đó Bác 
trong giáo dục đạo đức vấn đề nêu gương được đặt ra. “trước mặt quần 
chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu 
mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức.” Chú ý đạo 
làm gương. 

+ Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. 

 Xây dựng đạo đức mới là phải giáo dục những phẩm chất, những 
chuẩn mực đạo đức mới cho con người Việt nam trong thời đại mới theo tư 
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tưởng Hồ Chí Minh, từ gia đình, nhà trường, đến xã hội. Phải khơi dậy ý 
thức đạo đức lành mạnh ở mọi người. Bên cạnh đó, phải không ngừng 
chống lại những cái xấu, cái sai, vô đạo đức. Để xây và chống có kết quả 
phải tạo thành phong trào rộng rãi, phải chống lại chủ nghĩa cá nhân. 

Xây dựng đạo đức mới có nhiều cách làm, nhưng phải có hiệu quả. 
Ví dụ phong trào “3 xây, 3 chống”. 

+ Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.  

Mỗi người phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức đó là công 
việc kiên trì bền bỉ, không thể chủ quan tự mãn. Mỗi người ai cũng có điều 
tốt và dở, thiện và ác. Phải đánh thức những gì tốt đẹp trong mỗi con người. 
Có “tu thân” mới làm được những việc lớn khác như “trị quốc bình thiên 
hạ”. Phải “chính tâm tu thân” để “trị quốc bình thiên hạ”. Đạo đức cách 
mạng là nhằm giải phóng và đem lại hạnh phúc, tự do cho con người. Việc 
tu dưỡng đạo đức phải thực hiện trong thực tiễn hoạt động hằng ngày, trong 
lao động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt,... và thể hiện trong mối quan hệ 
hằng ngày. Có như thế việc tu dưỡng mới có kết quả. 

II. TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH 

1. Con người là vốn quý nhất- nhân tố quyết định thắng lợi của 
cách mạng.  

+ Nhận thức về con người: 

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh về con người phải hiểu rõ cả hai 
phương diện: Tính lịch sử - cụ thể và tính xã hội.  

Hồ Chí Minh thường nói đến con người trong phạm vi dân tộc: con 
lạc, cháu hồng; con rồng, cháu tiên. Hai chữ đồng bào là khái niệm yêu 
thương con người, giống nòi.  

Dưới ánh sáng của CNMLN và qua hoạt động thực tiễn, Hồ Chí 
Minh nhận thức về con người đã mở rộng “biên độ”. Con người mà Hồ 
Chí Minh nói là nhân dân lao động bị áp bức, bị bóc lột. Hồ Chí Minh sử 
dụng khái niệm “người bản xứ bị bóc lột”, “người mất nước”, “người da 
đen”, “người cùng khổ”, “người vô sản”…Trong quan hệ xã hội Bác chia 
làm hai giống người: những người làm điều thiện và những người làm điều 
ác. Đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, khi về nước lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh giành chính quyền cách mạng, Hồ Chí Minh lại dùng 
khái niệm “đồng bào”, “quốc dân”… Khi miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa 
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xã hội, Người dùng thêm nhiều khái niệm như “công nhân”, “nông dân”, 
“lao động trí óc”, “người chủ xã hội”… 

Hồ Chí Minh đề cập đến con người theo phạm vi và nhiều nghĩa 
rộng, hẹp khác nhau. Nghĩa hẹp, con người chỉ phạm vi gia đình, anh em, 
họ hàng, bạn bè. Nghĩa rộng, trong phạm vi quốc gia là đồng bào cả nước. 
Nghĩa rộng hơn, trong phạm vi quốc tế là nhân loại. Hồ Chí Minh đặt con 
người trong quan hệ gắn bó với khối thống nhất của cộng đồng dân tộc, 
nhưng không phải là một khối đồng nhất mà bao gồm nhiều dân tộc, nhiều 
giai cấp, nhiều tầng lớp, có lợi ích riêng và chung, có thái độ và vai trò khác 
nhau đối với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh bàn đến “con 
người” theo nghĩa chung là “phẩm giá con người”, “giải phóng con người”. 
Nói đến con người, Hồ Chí Minh xem xét trong các mối quan hệ xã hội, 
quan hệ giai cấp; theo giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp; trong khối thống nhất 
của cộng đồng dân tộc và quan hệ quốc tế, quan điểm của Người thống nhất 
lập trường giai cấp, lập trường dân tộc. Hồ Chí Minh đề cập đến con người 
trước hết là nói đến dân, tuyệt đại đa số nhân dân bao gồm công nhân, nông 
dân, trí thức, vừa là lực lượng đông đảo trực tiếp tham gia lao động sản 
xuất, vừa là lực lượng có tinh thần, tiềm lực cách mạng to lớn nhất.  

+ Thương yêu, quý trọng con người. 

Hồ Chí Minh có tình yêu thương vô hạn đối với con người. Thương 
nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức và Bác ham muốn tột bậc là 
“nước ta được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn 
áo mặc, ai cũng được học hành”.  

Tình thương yêu của Bác luôn đứng trên lập trường của giai cấp vô 
sản, nhận thức và hành động theo nguyên tắc của CNMLN, đồng cảm với 
các dân tộc bị áp bức. Hồ Chí Minh có khát vọng giải phóng không chỉ 
riêng cho dân tộc mình mà cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

Hồ Chí Minh yêu thương con người, quí trọng con người, kính trọng 
nhân dân, chăm lo cho dân. Con người là vốn quí nhất, quí trọng sinh mạng 
của dân, trong đấu tranh cố gắng ít hy sinh tính mạng. Quý dân, tiết kiệm 
sức dân, tôn trọng đức và tài của dân, lắng nghe ý kiến của dân. Chăm lo 
đời sống của dân: “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm dù nhỏ mấy. Việc 
gì có hại cho dân thì hết sức tránh.” Mọi chủ trương chính sách pháp luật 
phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của dân. 
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+ Tin vào sức mạnh, phẩm giá và tính sáng tạo của con người. 

Hồ Chí Minh yêu dân còn thể hiện ở niềm tin vào dân “đằng sau sự 
phục tùng tiêu cực, người Đông dương dấu cái gì đang sục sôi, đang gào 
thét và sẽ bùng nổ khi thời cơ đến”. Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng nhân dân, phải tin dân, dựa vào dân. Hồ Chí Minh có niềm tin mãnh 
liệt vào sức mạnh và tính sáng tạo của quần chúng nhân dân. Đã là người 
cộng sản thì phải tin dân và niềm tin sẽ tạo nên sức mạnh cho người cộng 
sản. Tình yêu thương vĩ đại của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở chỗ suốt đời 
đấu tranh cho tự do và hạnh phúc cho mọi người. Lo cho thiên hạ trước, 
lo cho mình sau. Theo Hồ Chí Minh, “trong bầu trời không gì quý bằng 
nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của 
nhân dân”. Vì vậy, “việc dễ mấy không có nhân dân cũng chịu, việc khó 
mấy có dân liệu cũng xong”. Nhân dân là người sáng tạo ra mọi giá trị 
vật chất và tinh thần. 

Tin dân còn được nhận thức từ mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng 
và Chính phủ. Nếu không có dân thì Chính phủ không đủ lực lượng; nếu 
không có Chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đường. 

Tin dân ở Hồ Chí Minh còn xuất phát từ niềm tin vào tình người. 
Con người phải vươn tới chân - thiện - mỹ, con người có tốt, có xấu nhưng 
dù tốt, xấu đều có tình. Giữ vững niềm tin vào dân thì phải chống các bệnh 
“xa nhân dân, khinh nhân dân, sợ nhân dân; không tin cậy nhân dân; 
không hiểu biết nhân dân; không yêu thương nhân dân”. Bệnh này sẽ dẫn 
đến “hỏng việc”. 

+ Lòng khoan dung rộng lớn. 

Đoàn kết lâu dài và rộng rãi các lực lượng là thể hiện lòng nhân ái 
bao dung cao cả. 

Vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, ứng xử có lý có tình với kiều dân 
nước ngoài, bảo vệ tính mạng và tài sản của họ. 

Lòng nhân ái bao la còn thể hiện ở nguyên tắc đánh kẻ chạy đi, 
không đánh người quay lại. Hồ Chí Minh có chính sách khoan hồng đại 
lượng, đối xử nhân đạo với tù binh. 

Cán bộ, đảng viên có lỗi, chú ý giáo dục nhiều hơn so với xử phạt. 

Trân trọng ý kiến khác nhau, kể cả ý kiến trái với mình. 
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2. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng 

+ Con người là mục tiêu giải phóng của sự nghiệp cách mạng.  

Mục tiêu của cách mạng là giải phóng con người, mang lại tự do, 

hạnh phúc cho con người; nhưng sự nghiệp giải phóng là do chính con 

người thực hiện. Với tư cách là mục tiêu của cách mạng, mọi chủ trương 

đường lối, chính sách của Đảng phải vì dân, vì lợi ích của dân. Bao nhiêu 

lợi ích cũng vì dân. Dân trước hết là giai cấp công nhân, liên minh với nông 

dân, trí thức cũng là một tầng lớp cần coi trọng.  

+ Con người là động lực của cách mạng.  

Với tư cách là động lực của cách mạng, cần phải tổ chức và thức tỉnh 

hàng chục triệu nông dân, phải thức tỉnh và tổ chức toàn thể giai cấp công 

nhân. Có như vậy mới tạo ra sức mạnh to lớn để có thể làm cách mạng 

thành công. Họ phải có trí tuệ, bản lĩnh, văn hoá, đạo đức, được nuôi dưỡng 

trên nền truyền thống lịch sử và văn hoá hàng ngàn năm của dân tộc. Lịch 

sử đã chứng minh, quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo cơ bản, có 

dân là có tất cả. Xuất phát từ sự đánh giá đúng con người và hiểu biết con 

người, con người là động lực chỉ có thể thực hiện được khi hoạt động có tổ 

chức, có lãnh đạo. Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng 

tư tưởng, qua phong trào cách mạng của quần chúng, Đảng sẽ nhân sức 

mạnh của con người lên gấp bội lần. 

3. Xây dựng con người là chiến lược hàng đầu của cách mạng 

Hồ Chí Minh có quan điểm coi con người vừa là mục tiêu, vừa là 

động lực. Con người có ý nghĩa chiến lược của sự nghiệp cách mạng ở Việt 

Nam. 

Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có con người XHCN. Con 

người có hai mặt gắn bó nhau: một là, kế thừa giá trị tốt đẹp của con người 

truyền thống, hai là, hình thành những phẩm chất mới như: tư tưởng 

XHCN, đạo đức cách mạng, có trí tuệ, bản lĩnh để làm chủ, có lòng nhân ái, 

vị tha, độ lượng. 

Hồ Chí Minh quan niệm: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì 

lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Con người trong thời đại mới phải 

có học thức, chiếm lĩnh đỉnh cao của KHKT. Vì vậy CNXH mới đủ tiềm 

lực vật chất để chiến thắng CNTB, mới làm cách mạng thắng lợi. 
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Xây dựng con người mới phải toàn diện: có mục đích và lối sống cao 

đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chính kiến. Xây dựng con người có 

ý thức làm chủ, tự lực, tự cường, gắn quyền lợi và nghĩa vụ. Luôn phấn đấu 

cho độc lập dân tộc và CNXH. Con người có niềm tin và lạc quan cách 

mạng. Con người có trí tuệ, trình độ học vấn cao, ngày càng tiến bộ. Con 

người có sức khoẻ. Con người có lòng khoan dung, độ lượng. Để “trồng 

người”, xây dựng con người vừa có cá tính vừa có thể phát triển mọi mặt 

phải có nhiều biện pháp. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục là biện pháp quan 

trọng nhất. Cần hiểu mối quan hệ giữa “tính người” và giáo dục. 

Tính người vốn thiện và ác, và đây là phạm trù được Nho giáo quan 

tâm. Hồ Chí Minh cho rằng “tính người” do giáo dục và nó gắn liền với 

hoạt động thực tiễn của con người. 

         “Ngủ thì ai cũng như lương thiện, 

Tỉnh dậy phân ra kẻ giữ, hiền.  

 Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn, 

 Phần nhiều do giáo dục mà nên.”  

“Óc của trẻ trong sạch như tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ 

xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy sự học tập ở trong trường có ảnh 

hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên”. Nghị quyết Trung ương II, 

khoá VIII (1996) có nêu định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào 

tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000 

và 2020. Cần phải đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Nội dung và phương pháp giáo dục phải toàn diện, cả đức, thể, trí, 

mỹ, phải đặt đạo đức, lý tưởng và tình cảm cách mạng, lối sống xã hội chủ 

nghĩa lên hàng đầu. Đức và tài thống nhất nhau, trong đó đức là gốc, là nền 

tảng phát triển, “Học để làm người”. 

Hồ Chí Minh coi trọng việc nâng cao dân trí cho toàn dân tộc. Người 

hướng mọi hoạt động văn hoá, giáo dục, tư tưởng vào việc rèn luyện dân 

tộc ta thành dân tộc cách mạng và văn minh. Hồ Chí Minh nêu khẩu hiệu : 

Diệt giặc đói, diệt giặc dốt”. Bác đi đầu trong việc khai dân trí. Mở các lớp 

xoá mù chữ, các lớp bình dân học vụ. Người nói: “một dân tộc dốt là một 

dân tộc yếu”. 
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III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ 

1. Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hoá 

 “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người 
mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, 
khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt 
hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những 
sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là tổng hợp của 
mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người 
đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi 
của sự sinh tồn”. 

+ Quan niệm về vị trí, vai trò của văn hoá: Văn hoá là bộ phận của 
kiến trúc thượng tầng, là đời sống tinh thần của xã hội. Chính trị, xã hội 
được giải phóng thì văn hoá mới được giải phóng. Chính trị giải phóng mở 
đường cho văn hoá phát triển. Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối: Phải tiến 
hành cách mạng chính trị trước, cụ thể là cách mạng giải phóng dân tộc để 
giành chính quyền, từ đó giải phóng văn hoá, mở đường cho văn hoá phát 
triển. “Xã hội thế nào thì văn hoá thế ấy. Văn nghệ của ta rất phong phú, 
nhưng dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ, thì văn 
nghệ cũng bị nô lệ, bị tồi tàn, không thể phát triển được”. Người dự định 
xây dựng văn hoá với 5 nội dung lớn: 

 (1) Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường. 

 (2) Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng. 

 (3) Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp liên quan đến phúc lợi của nhân 
dân trong xã hội. 

  (4) Xây dựng chính trị: dân quyền. 

  (5) Xây dựng kinh tế”. 

 Văn hoá là một kiến trúc thượng tầng nhưng không thể đứng ngoài, 
mà nó phải ở trong kinh tế và chính trị. Văn hoá phải phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. Tuy “kinh tế có kiến thiết 
rồi, văn hoá mới kiến thiết được”, nhưng văn hoá phát triển không thụ động, 
văn hoá có tính tích cực chủ động, nó đóng vai trò to lớn thúc đẩy kinh tế và 
chính trị phát triển như một động lực. “Văn hoá ở trong chính trị” tức là văn 
hoá phải tham gia nhiệm vụ chính trị, tham gia cách mạng, kháng chiến và 
xây dựng CNXH. “Vănhoá ở trong kinh tế” tức là văn hoá phải phục vụ, 
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thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. “Văn hoá ở trong kinh tế và chính 
trị” cũng có nghĩa là chính trị và kinh tế phải có tính văn hoá. 

Văn hoá có quan hệ mật thiết với kinh tế, chính trị, xã hội, tạo thành 
bốn vấn đề chủ yếu của đời sống xã hội và phải nhận thức như sau: 

- Văn hoá quan trọng ngang kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Chính trị, xã hội có được giải phóng thì văn hoá mới được giải 
phóng. Chính trị giải phóng mở đường cho văn hoá phát triển. 

- Xây dựng kinh tế để tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển 
văn hoá.  

- Văn hoá là kiến trúc thượng tầng, nó phải phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế. 

Trong kháng chiến, Người định hướng hoạt động văn hoá, thực hiện 
khẩu hiệu: “văn hoá hoá kháng chiến, kháng chiến hoá văn hoá”, những 
người hoạt động văn hoá cũng là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá.  

+ Quan điểm về chức năng của văn hoá 

- Một là, bồi dưỡng tư tưởng đạo đức đúng đắn và tình cảm cao đẹp 
cho con người. Người thường xuyên quan tâm đến bồi dưỡng lý tưởng cho 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đó là chức năng cao quý của 
văn hoá. Hồ Chí Minh nói phải làm cho văn hoá soi đường cho quốc dân đi, 
đi sâu vào tâm lý quốc dân, để xây dựng tình cảm lớn cho con người. 

- Hai là, nâng cao dân trí, “mọi người phải hiểu biết quyền lợi của 
mình... phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng 
nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ” Khi miền Bắc 
quá độ lên CNXH, Người nói “chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực 
khổ thành một nước văn hoá cao và đời sống vui tươi hạnh phúc.” 

- Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành 
mạnh, luôn hướng con người vươn tới chân- thiện- mỹ để không ngừng 
hoàn thiện bản thân mình. 

+ Quan điểm về tính chất của nền văn hoá mới 

Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, nền văn hoá thể hiện: 

- Tính dân tộc, đặc tính dân tộc hay cốt cách dân tộc là cái tinh tuý, 
đặc trưng riêng của văn hoá dân tộc. Cốt cách văn hoá dân tộc không phải 
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“nhất thành bất biến”, mà có phát triển và bổ sung nét mới. 

- Tính khoa học của nền văn hoá thuận với trào lưu tiến hoá của tư 
tưởng hiện đại: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Những 
người làm văn hoá phải có trí tuệ, hiểu biết khoa học tiên tiến, phải có chiến 
lược xây dựng văn hoá mang tầm thời đại. 

- Tính đại chúng của nền văn hoá là phục vụ nhân dân, phù hợp 
nguyện vọng của nhân dân, đậm đà tính nhân văn. 

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nền văn hoá thể hiện: 

- Nội dung xã hội chủ nghĩa: tiên tiến, tiến bộ, khoa học, hiện đại, 
tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. 

- Tính dân tộc của nền văn hoá là giữ gìn, kế thừa và phát huy những 
truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với điều kiện lịch sử mới. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hoá 

a) Văn hoá giáo dục: Trong nền giáo dục phong kiến, kinh viện xa 
rời thực tiễn, coi kinh sách của thánh hiền là đỉnh cao của tri thức. Giáo 
dục phong kiến hướng tới kẻ sỹ, người quân tử, bậc trượng phu, phụ nữ bị 
tước quyền học hành. Trong nền giáo dục thực dân, không mở mang trí 
tuệ, thực hiện ngu dân. Đó là nền văn hoá đồi bại, xảo trá và nguy hiểm 
hơn cả sự dốt nát. 

Nền giáo dục của nước Việt Nam sau khi được độc lập là nền giáo 
dục mới. 

- Mục tiêu của văn hoá giáo dục là thực hiện cả ba chức năng của văn 
hoá bằng dạy và học. Đó là đào tạo những con người mới có đức có tài. 
Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Cải tạo tri thức cũ, đào tạo tri 
thức mới. Đào tạo những lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng xây dựng 
đất nước giàu mạnh và văn minh. Mở mang dân trí từ việc xoá nạn mù 
chữ, chống giặc dốt, kết hợp phổ cập và nâng cao, sánh vai với các cường 
quốc năm châu. 

- Cải cách giáo dục là xây dựng hệ thống trường, lớp với chương 
trình và nội dung dạy học thật khoa học, hợp lý, phù hợp với bước phát 
triển của ta. Học chính trị, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, 
lao động…  

- Phương châm, phương pháp giáo dục: 
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Phải luôn gắn giáo dục với thực tiễn Việt Nam, học đi đôi với hành, 
học kết hợp với lao động sản xuất. Giáo dục phải có tính định hướng đúng 
đắn, rõ ràng, thiết thực, phối hợp nhà trường với gia đình – xã hội, thực hiện 
bình đẳng dân chủ trong giáo dục. 

Học ở mọi nơi, mọi lúc, học mọi người; học suốt đời; coi trọng việc 
tự học, tự đào tạo và đào tạo lại. “học không biết chán, học không bao giờ 
đủ, còn sống còn phải học”. 

Phương pháp giáo dục phải bám chắc vào mục tiêu giáo dục. 

- Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, yêu nghề; phải 
có đạo đức cách mạng, phải yên tâm công tác, đoàn kết; phải giỏi chuyên 
môn, thuần thục phương pháp. 

b) Văn hoá văn nghệ: 

- Văn nghệ là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn 
nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng xã hội 
mới, con người mới.  

Văn nghệ là mặt trận “ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc 
bén trong sự nghiệp phò chính, trừ tà”.  

Văn nghệ sĩ là chiến sĩ “Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ 
thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự tổ quốc, phụng sự kháng 
chiến, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh. Để làm tròn nhiệm 
vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững vàng, tư tưởng đúng... đặt lợi 
ích của kháng chiến, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết”. Họ phải nâng 
cao trình độ chính trị, văn hoá, nghiệp vụ, đặc biệt phải có phẩm chất, bản 
lĩnh, tài năng để sáng tạo ra những sản phẩm tinh thần phục vụ cuộc sống, 
phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 

- Văn nghệ phải gắn với thực tiễn của đời sống nhân dân. “Thật là 
một thế giới thần tiên. Nhưng tôi nhớ mường tượng như Lỗ Tấn, nhà đại 
văn hào của cách mạng Trung Hoa đã nói một câu đại ý như thế này: Người 
trần lên tiên có lẽ cũng thích thật. Nhưng nhìn mãi cái đẹp không thay đổi 
rồi cũng thấy chán, thấy nhạt nhẽo và mới biết rằng muốn tìm thấy sự thay 
đổi, sự ham mê thật thì phải trở về với cuộc sinh hoạt thực tại của con 
người.” Thực tại đem lại nguồn sinh khí vô tận cho văn nghệ. Chiến sĩ văn 
nghệ phải thật hoà mình với quần chúng và không được quên rằng “...chỉ có 
nhân dân mới nuôi dưỡng cho sáng tác của nhà văn bằng những nguồn nhựa 
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sống. Còn nếu nhà văn quên điều đó – thì nhân dân cũng sẽ quên anh ta.” 
Thực tiễn không chỉ là nguồn nuôi dưỡng những sáng tác, mà còn là những 
tinh hoa trong sáng tác dân gian đã được chắt lọc từ thế hệ này qua thế hệ 
khác. Nhân dân cũng sáng tác văn hoá văn nghệ và hưởng thụ văn nghệ, 
chúng ta thường gọi là sáng tác dân gian. Những sáng tác ấy là “những hòn 
ngọc quý”. 

- Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của 
đất nước và của dân tộc. Phải phán ánh cho hay, cho chân thật sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân. “Quần chúng mong muốn những tác phẩm có nội 
dung chân thật và phong phú, có hình thức trong sáng và vui tươi. Khi chưa 
xem thì muốn xem, xem rồi thì bổ ích”. “Cần làm cho món ăn tinh thần 
được phong phú, không nên bắt mọi người chỉ được ăn một món thôi. Cũng 
như vào vườn hoa, cần cho mọi người thấy nhiều loại hoa đẹp”. Như vậy 
văn nghệ phản ánh chân thực những gì đã có trong đời sống của nhân 
dân, mà còn hướng dẫn nhân dân loại bỏ cái giả, cái sai, cái không đúng, 
để vươn tới cái lý tưởng- đó chính là sự phản ánh có tính hướng đích của 
văn nghệ. Chính điều đó mở đường cho sáng tạo không giới hạn của văn 
nghệ sĩ. 

c) Văn hoá đời sống 

Quan điểm xây dựng đời sống mới thực sự là quan điểm độc đáo của 
Hồ Chí Minh về văn hoá. Khái niệm đời sống mới bao gồm cả đạo đức mới, 
lối sống mới và nếp sống mới,  ba nội dung ấy có quan hệ mật thiết với 
nhau, trong đó đạo đức đóng vai trò chủ yếu. 

- Đạo đức mới. Theo Hồ Chí Minh là thực hành đời sống mới trước 
hết là thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm chính. 

- Lối sống mới. Đó là lối sống có lý tưởng có đạo đức,văn minh, tiên 
tiến, kết hợp hài hoà truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá 
của nhân loại. Cần phải “sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, 
trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, 
cách đi lại, cách làm việc”. Năm cách phải sửa đổi... có nghĩa là nói về mặt 
văn hoá của ăn, mặc, ở,... Mặt văn hoá của ăn, mặc, ở, ... phụ thuộc vào lối 
sống có văn hoá hay không có văn hoá của con người. 

- Nếp sống mới. Quá trình xây dựng lối sống mới làm cho nó dần 
dần trở thành thói quen ở mỗi người, thành phong tục tập quán của cả 
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cộng đồng trong phạm vi địa phương hay cả nước gọi là nếp sống mới. 
Nếp sống mới phải kế thừa những truyền thống tốt đẹp, những thuần 
phong mỹ tục lâu đời của nhân dân ta. Cái gì cũ mà xấu thì bỏ. Cái gì cũ 
mà không xấu thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phát triển 
thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm. 

 

IV. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC, 
NHÂN VĂN, VĂN HOÁ VÀO VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT 
NAM HIỆN NAY 

1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, lối sống. 

Bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên 
trong lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc XHCN 

Biết giữ gìn đạo đức, nhân phẩm, lương tâm, danh dự. 

2. Học tập và vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 

Xây dựng một xã hội nhân văn theo quan điểm Hồ Chí Minh phải 
bảo đảm công bằng xã hội, quan tâm đến lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội. 
Xét đến cùng là phấn đấu cho độc lập ,tự do, hạnh phúc, công bằng, dân chủ 
của con người. Tất cả vì con người và do con người. Bồi dưỡng tinh thần 
nhân ái, khoan dung góp phần hoàn thiện nhân cách con người mới. 

3. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá: Xây 
dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới như sau: 

- Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 

- Có ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung. 

- Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, 
nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương, qui ước của cộng đồng. 

- Lao động chăm chỉ có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao. 
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CHƯƠNG VII 

 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ 
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

 

I. BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI 

1. Đặc điểm của tình hình thế giới 

+ Cuộc cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ 

Thế giới đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khoa học - công nghệ, 
hiện nay có biểu hiện sau: 

- Cuộc cách mạng khẳng định tính đúng đắn của C. Mác trong việc 
dự báo, khoa học đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

- Cuộc cách mạng khoa học công nghệ có nhiều bước tiến, đặc biệt 
lĩnh vực công nghệ thông tin, xã hội đang bước vào “xã hội thông tin”, 
“kinh tế tri thức”. 

- Cách mạng khoa học công nghệ đang thúc đẩy quá trình toàn cầu 
hoá về kinh tế và vốn mang tính hai mặt vừa tích cực vừa tiêu cực. 

- Trên con đường phát triển, cách mạng khoa học đang tạo ra sự liên 
kết, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ. 

+ Tình hình chính trị thế giới có nhiều thay đổi lớn. 

- Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn, phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế gặp nhiều khó khăn. 

- Chiến tranh Lạnh kết thúc, hoà bình thế giới đứng trước thách 
thức lớn. 
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- Chủ nghĩa tư bản tiếp tục điều chỉnh để phát triển. 

- Các nước Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương phát triển 
năng động nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. 

- Thế giới đang diễn ra cả hai xu hướng vừa mâu thuẫn vừa thống 
nhất trong một chỉnh thể. 

2. Bối cảnh trong nước 

Thực hiện đường lối đổi mới có những đặc điểm sau: 

- Thu được một số thành tựu cơ bản. 

- Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn và thách thức lớn đan xen 
nhau. Cơ hội lớn là: lợi thế so sánh để phát triển do có nhiều yếu tố trong đó 
yếu tố nội lực là quan trọng. Tăng trưởng kinh tế, cơ hội tiếp thu thành tựu 
khoa học công nghệ, thực hiện mở rộng đường lối ngoại giao của Hồ Chí 
Minh theo phương châm đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại… 
Nhưng chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức lớn, nguy cơ  trên 
con đường phát triển. Đó là bốn nguy cơ mà Đại hội IX của Đảng đã chỉ ra. 

II. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CÓ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN ĐỐI VỚI VIỆC VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH 

1. Lý luận gắn liền với thực tiễn 

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, 
nó đầy tính sáng tạo; lý luận luôn được bổ sung bằng những kết luận mới 
rút ra từ thực tiễn sinh động”. Phải kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-
Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chú ý một số nội dung: 

- Luôn đem lý luận đối chiếu với thực tiễn. 

- Trong hoạt động thực tiễn phải chú ý tổng kết nâng lên thành vấn đề 
lý luận. 

- Thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm lý luận. 

2. Quan điểm lịch sử - cụ thể 

Luôn đặt quan điểm, luận điểm của Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể. 

Xem xét những quan điểm của Hồ Chí Minh trong mối quan hệ biện 
chứng với thực tiễn cuộc sống, liên tục vận động và phát triển không ngừng 
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tương tác với những điều kiện và hoàn cảnh nhất định.  

Sự thống nhất giữa lời nói và làm việc của Hồ Chí Minh được coi 
trọng và nhất quán trong quá trình Người lãnh đạo cách mạng. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của một thời kỳ lịch sử cụ thể, 
phản ánh tính hiện thực lịch sử và chịu sự chi phối của điều kiện lịch sử. 

3. Quan điểm toàn diện và hệ thống 

- Phải nhìn sự vật toàn diện, bao quát. Tránh bỏ sót việc lớn, cơ bản, 
ảnh hưởng đến đại cục. 

- Phải xem xét sự vật trong quá trình phát sinh, phát triển, và đặt sự 
vật trong tổng thể. 

- Quan điểm của Hồ Chí Minh là nhất quán trong một hệ thống 
chặt chẽ. 

4. Quan điểm kế thừa và phát triển.  

- “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. 

- Trong quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh theo 
quan điểm kế thừa và phát triển, chú ý vận dụng tinh thần và phương pháp 
của Người để nhận thức và hành động đúng quy luật, giải quyết những vấn 
đề mới do cuộc sống đặt ra. 

- Cuộc sống vận động không ngừng, phải nắm bắt đúng tình hình 
thực tế trong nước và thế giới để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cho sát 
với yêu cầu thực tế, sát với điều kiện mới. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VẬN DỤNG, 
PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP 
ĐỔI MỚI 

1. Phương hướng 

Phương hướng vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự 
nghiệp đổi mới là nắm vững quan điểm thực tiễn, vận dụng và phát triển 
sáng tạo tư tưởng của Người để giải quyết đúng những vấn đề do thực tiễn 
đặt ra. 

2. Một số nội dung chủ yếu vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh hiện nay 

+ Kiên định với con đường mà Hồ Chí Minh lựa chọn. Hiện nay 
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chúng ta tiếp tục thực hiện sáu đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà 
Cương lĩnh xây dựng đất nước đã nêu: 

Chủ nghĩa xã hội do nhân dân lao động làm chủ. 

Xã hội có nền kinh tế phát triển cao, LLSX hiện đại và chế độ công 
hữu về TLSX chủ yếu. 

Xã hội có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, có điều 
kiện phát triển người lao động tự do toàn diện. 

Các dân tộc bình đẳng , đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. 

+ Dựa vào sức mạnh của toàn dân. Động lực chủ yếu để xây dựng 
đất nước. 

- Một là, thường xuyên chăm lo xây dựng và phát triển nguồn lực 
con người. 

- Hai là, tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Ba là, tôn trọng quyền làm chủ của dân. 

- Bốn là, dựa vào sức mạnh của dân, xây dựng và củng cố khối đại 
đoàn kết dân tộc, dựa trên giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

- Năm là, Làm cho nhân dân làm tròn nghĩa vụ công dân. 

+ Xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. 

Xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, 
vững mạnh, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. 

Chăm lo xây dựng Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.   
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Nội dung ôn tập: 

1. Kh¸i niÖm t- t-ëng Hå ChÝ Minh? 

2. Hoµn c¶nh lÞch sö ra ®êi t- t-ëng Hå ChÝ Minh? 

3. Nguån gèc h×nh thµnh t- t-ëng Hå ChÝ Minh? 

4. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t- t-ëng Hå ChÝ Minh? 

5. ý nghÜa cña viÖc häc tËp, nghiªn cøu t- t-ëng Hå ChÝ Minh? 

6. T- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò d©n téc? 

7. Nh÷ng luËn ®iÓm c¬ b¶n trong t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng 
gi¶i phãng d©n téc ? 

8. VËn dông t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò d©n téc trong c«ng cuéc 
®æi míi hiÖn nay ë n-íc ta? 

9. Con ®-êng h×nh thµnh t- t-ëng Hå ChÝ Minh vÒ chñ nghÜa x· h«i? 

10. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ nh÷ng ®Æc tr-ng b¶n chÊt cña chñ 
nghÜa x· héi. 

11. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ môc tiªu vµ ®éng lùc cña chñ nghÜa 
x· héi? 

12. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë 
ViÖt Nam? 

13. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ b-íc ®i vµ biÖn ph¸p x©y dùng chñ 
nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. 

14. C¬ së h×nh thµnh t- t-ëng  Hå ChÝ Minh vÒ ®¹i ®oµn kÕt d©n téc. 
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15. Nh÷ng quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ ®¹i ®oµn kÕt d©n téc 

16. Nh÷ng néi dung chñ yÕu vÒ kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh 
thêi ®¹i trong t- t-ëng  Hå ChÝ Minh. 

17. Quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ nÒn t¶ng t- t-ëng cña §¶ng. 

18. Quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ c¸c nguyªn t¾c x©y dùng ®¶ng 
kiÓu míi cña giai cÊp v« s¶n. 

19. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ nhµ n-íc cña d©n, do d©n vµ v× 
d©n. 

20. Quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt giai 
cÊp c«ng nh©n víi tÝnh nh©n d©n vµ tÝnh d©n téc cña nhµ n-íc ta. 

21. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ nhµ n-íc ph¸p quyÒn. 

22. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ vai trß, vÞ trÝ cña ®¹o ®øc c¸ch 
m¹ng. 

23. Nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc c¬ b¶n cña con ng-êi ViÖt Nam trong thêi 
®¹i míi theo t- t-ëng Hå ChÝ Minh? 

24. Nh÷ng nguyªn t¾c x©y dùng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng theo t- t-ëng  Hå ChÝ 
Minh. 

25. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña t- t-ëng nh©n v¨n Hå ChÝ Minh. 

26. Kh¸i niÖm v¨n ho¸ cña Hå ChÝ Minh. 

27. Quan ®iÓm cña Hå ChÝ Minh vÒ chøc n¨ng cña v¨n ho¸. 

28. T- t-ëng  Hå ChÝ Minh vÒ c¸c lÜnh vùc chÝnh cña v¨n ho¸. 

 


