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I.XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA 

 

1. cơ sở lí luận 

Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa 

nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự 

do . Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên tại Hy Lạp với cụm từ δημοκρατία, 

"quyền lực của nhân dân được ghép từ chữ δήμος (dēmos), "nhân dân" và 

κράτος (kratos), "quyền lực" vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 đến thứ 4 trước 

Công nguyên để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một số thành bang Hy Lạp, nổi 

bật nhất là Anthena sau cuộc nổi dậy của dân chúng vào năm 508 TCN. 

Trong học thuyết chính trị, dân chủ dùng để mô tả cho một số ít hình thức nhà 

nước và cũng là một loại triết học chính trị. Mặc dù chưa có một định nghĩa 

thống nhất về “dân chủ”có hai nguyên tắc mà bất kỳ một định nghĩa dân chủ 

nào cũng đưa vào. Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội 

(công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và thứ hai, 

tất cả mọi thành viên (công dân) đều được hưởng các quyền tự do được công 

nhận rộng rã 

Từ thực tiễn lịch sử  ra đời và phát triễn của dân chủ, chủ nghĩa Mác-Lenin đã 

nêu ra những quan niệm cơ bản về dân chủ như sau:  

-Thứ nhất, dân chủ là sản phảm tiến hóa của lịch sử, là nhu cầu khách quan của 

con người.  

-Thứ hai, dân chủ với tư cách là một phạm trù chính trị gắn với một kiểu nhà 

nước và một giai cấp cầm quyền thì sẽ không có “dân chủ phi giai cấp”, “dân 

chủ chung chung’. 

-Thứ ba, dân chủ còn được hiểu với tư cách là một hệ giá trị phản ánh trình độ 

phát triễn cá nhân và cộng đồng xã hội trong quá trình giải phóng xã hội, chống 

áp bức, bốc lột và nô dịch để tiến tới tự do, bình đẳng. 

Nền dân chủ hay chế độ dân chủ là hình thái dân chủ gắn với bản chất, tính 

chất của nhà nước, là trạng thái được xác định trong những điều kiện lịch sử cụ 



3 

thể của xã hội có giai cấp. Nền dân chủ do giai cấp thống trị đặt ra được thể 

chế hóa bằng pháp luật. 

Dân chủ thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ 

thống bầu cử tự do. 

+ Nền dân chủ: do giai cấp thống trị đặt ra được thể chế hóa bằng pháp luật, là 

trạng thái được xác định trong những điều kiện lịch sử cụ thể của xã hội có giai 

cấp. 

-Ví dụ: nền dân chủ: đất nước nào cũng có nhà nước và quốc hội, ban hành luật 

pháp để quy phạm hành vi của người dân. 

Dân chủ: nhân dân được tự do bầu cử người có năng lực đảm đương các chức 

vụ trong nhà nước. 

Dân chủ và thực hiện dân chủ là nhu cầu khách quan của con người. Ngay từ 

xã hội công xã nguyên thủy, để duy trì sự tồn tại của mình, con người đã biết 

tự tổ chức da những hoạt động có tính công đồng, các thành viên công xã đều 

bình đẳng tham gia vào mọi công việc của xã hội. Việc cử ra những người 

đứng đầu các cộng đồng và phế bỏ những người đứng đầu nếu không thực thi 

đúng những quy định chung được giao cho mọi thành viên công xã quyết định 

thông qua đại hội nhân dân. Đây được coi là hình thức dân chủ sơ khai, chất 

phác của những tổ chức cộng đồng tự quản trong xã hội chưa có giai cấp. 

Trong xã hội có giai cấp và nhà nước, quyền của nhân dân được thể chế hóa 

bằng chế độ nhà nước, pháp luật và cũng từ khi xã hội có giai cấp, dân chủ 

được thực hiện dưới hình thức mới – hình thức nhà nước vớI tên gọi là “chính 

thể dân chủ” hay “nền dân chủ”. 

Bước chuyển từ xã hội công xã nguyên thủy sang xã hội chiếm hữu nộ lệ đã 

đánh dấu bước ngoặc quan trọng của dân chủ. Dân chủ là quyền lực của nhân 

dân được thực hiện bởi những tổ chức tự quản một cách tự nguyện, theo truyền 

thống đã chuyển sang một hình thức mới gắn vớI nhà nước. Từ đây dân chủ 

được thể chế hóa bằng chế độ nhà nước, bằng pháp luật của giai cấp thống trị 

chủ nô và được thực hiện chủ yếu bằng cưỡng chế. Nền dân chủ hay chế độ 

dân chủ đầu tiên trong lịch sử của xã hội có giai cấp xuất hiện, vì vậy nói dân 

chủ có tính giai cấp.  



4 

So sánh nên dân chủ tư sản và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Phân tích thực tiễn quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các nền dân chủ, 

đặc biệt là những quy luật của nền dân chủ nô, dân chủ tư sản, Các nhà kinh 

điển cảu chủ nghĩa Mac-Lênin đã khẳng định: Đấu tranh cho dân chủ là một 

quá trình lâu dài và không thể dừng lại ở nền dân chủ tư sản sự tất yếu diễn ra 

và thắng lợi của nền dân chủ mới – dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và tiến 

bộ hơn gấp bội lần  

Dân chủ tư sản là chế độ  tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất. tư liệu sản suất về 

tay tư bản và chúng có quyền phân phối, sử dụng những tư liệu đó.Những 

người lao động phải làm thuê cho chúng với mức lương rẻ mạt. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản 

xuất chủ yếu là toàn xã hội. Chế độ sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hóa 

ngày càng cao của sản xuất nhằm nhắm thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng 

lên về vật chất và tinh thần của tất cả quần chúng lao động.  

Cả hai nền dân chủ đều tuân theo tiêu chí quyền lực thuộc về nhân dân. Nhưng 

nhân dân là ai thì do xã hội quy định. Đều được thực hiện bầu và bãi nhiệm các 

thành viên trong bộ máy tổ chức trong cơ quan nhà nước và thực hiện điều đó 

bằng quyền lực nhà nước. Cả hai nền dân chủ đều kế thừa những tinh hoa và 

phát triển ở mức cao hơn của nền dân chủ trước đó.  

Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản và giai cấp này 

nắm mọi quyền hành trong tay chi phối toàn bộ xã hội. Đó là một nền dân chủ 

số ít, chuyên chính số đông. Dân chủ giải hiệu nửa vời: Đó là những lời hứa 

suông, lợi ích là một thứ bánh vẽ. Trái lại và có sự đầy đủ, nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa, với tư cách là  chế độ nhà nước được sáng tạo bởi quần chúng nhân 

dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa 

đảm bảo mọi quyền lực thuộc về tay nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 

thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ cho giai cấp nhân nhân lãnh đạo thông qua 

chính đảng của họ. Điều đó cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất 

giai cấp công nhân vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. 

Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thế và lợi ích 

của toàn xã hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức thu hút mọi tiềm năng 
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sáng tạo, tính tích cực của xã hội của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã 

hội mới. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả các tổ chức chính trị xã hội, 

các tổ chức đoàn thể và mọi công dân đều được tham gia vào công việc của 

nhà nước. Đây là một nền dân chủ theo số đông, một nền dân chủ thực sự rộng 

rãi.  

Bên cạnh đó nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn là một nền dân chủ mang tính 

giai cấp. Thực hiện dân chủ rộng rãi với đa số  quần chúng nhân dân, đồng thời 

hạn chế dân chủ và thực hiện trấn áp với thiểu số giai cấp áp bức, bóc lột và 

phản động. Trong nền dân chủ đó, chuyên chính và dân chủ có hai mặt, hai yếu 

tố quy định lẫn nhau, tác động bổ sung cho nhau.  

 Đây chính là chuyên chính kiểu mới 

Lênin khẳng định: Nền dân chỉ tư sản càng phát triển càng đi lên độc tài 

chuyên chính. Còn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa càng phát triển càng đi đến 

chỗ giản đơn tiêu tiến.  

Vậy Vì sao phải xây dựng nền dân chủ XHCN 

+ Động lực của quá trình phát triễn xã hội, của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội là dân chủ. 

+ Thực hành dân chủ rộng rãi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cũng chính 

là quá trình xây dựng nền dân chủ xây dựng chủ nghĩa. 

+ Là quá trình vận động  và thực hành dân chủ, là quá trình vận động biến dân 

chủ từ khả năng thành hiện thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là quá 

trình đưa các giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc của dân chủ vào thực tiễn xây 

dựng cuộc sống mới.  

+ Là cuộc cách mạng thực hiện chuyễn giao quyền lực thực sự về cho nhân dân 

với mục đích lôi cuốn nhân dân vào quá trình sáng tạo xã hội mới. 

+ Là quá trình tất yếu diễn ra nhằm xây dựng, phát triễn và hoàn thiện dân chủ, 

đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

+ Là điều kiện, tiêu đề thực hiện quyền lực, quyền làm chủ của nhân dân, là 

điều kiện cần thiết, tất yếu của mỗi công dân được sống trong bầu không khí 

thực sự dân chủ. 
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+ Là quá trình thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của giai 

cấp công nhân thông qua chính đảng của nó, Đảng cộng sản. 

+ Là nhân tố quan trọng chống lại những biểu hiện của dân chủ cực đoan, vô 

chính phủ, ngăn ngừa mọi hành vi coi thường kỹ cương, pháp luật.  

 

2.Thực tiễn  

 

- Biểu hiện của nền dân chủ 

a)Trong lĩnh vực chính trị   

Trước đây trong cơ chế hành chính quan liêu bao cấp quyền dân chủ của nhân 

dân thường bị vi phạm xã hội thường có biểu hiện thiếu dân chủ hoặc dân chủ 

hình thức .  

VD: Trước đây việc bầu cử quốc hội thì cử tri không biết rõ ứng cử viên .   

Ngày nay nước ta đang đổi mới ngày càng đem lại không khí dân chủ cho nhân 

dân tạo điều kiện tích cực quan tâm và tham gia vào các sinh hoạt chính trị. 

VD : Tháng 4 năm2004 bầu cử :Phát sơ yếu lí lịch , phương hướng hoạt động 

của các ứng cử viên đên từng cử tri trước 2 tuần và bầu cử trong phòng kín , 

tiếp xúc với dân.  

Họp quốc hội : Truyền hình trực tiếp để dân nắm ,chất vấn trực tiếp .  

 

- Tổ chức rộng rãi cho nhân dân tham gia thảo luận, góp ý, bổ sung các chủ 

trương chính sách của Đảng, nhà nước .  

VD : Cấm karaoke, dân phản đối nên không thi hành   

Cấm đi xe máy mang biển số từ tĩnh này sang tĩnh khác. Dân phản đối nên 

cũng không thực hiện .  

- Hiến pháp năm1992 nêu rõ : Thúc đẩy cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham 

nhũng, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật ?  

b) Trong lĩnh vực kinh tế   

- Ở nước ta hiện nay : Coi trọng lợi ích chính đáng của cá nhân gắn lợi ích cá 

nhân với lợi ích tập thể, cộng đồng xã hội ?  

Đại hội VI (12/1986) của Đảng nêu ra chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng 
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hoá nhiều thành phần phù hợp với yêu cầu phát triển của LLSX .Tính đa dạng 

phong phú của tính chất kinh tế và cơ cấu xã hội đã kích thích người lao động 

hăng hái sản xuất, phát huy sáng tạo . 

Thời kì bao cấp :Đặt lợi ích tập thể lên trên, coi nhẹ lợi ích cá nhân . Hậu quả 

là suy giảm động lực phát triển  

ĐH VII (1991) khẳng định :? tiếp tục đổi mới và kiện toàn kinh tế tập thể theo 

nguyên tắ tự nguyện , dân chủ ,bình đẳng, phát huy và kết hợp sức mạnh tập 

thể và của xã viên? . Các thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật ( có 

quyền và nghĩa vụ như nhau) 

- Công khai , công bằng trong phân phối tiền lương, tiền thưởng . 

Các em lấy ví dụ ?  

Những cá nhân có thu nhập từ 5 triệu trở lên có nghĩa vụ đóng thuế . 

Tháng 10/2004 tất cả các cán bộ công nhân viên chức hưởng lương nhà nước 

đều được tăng 30% lương cơ bản . 

Ngành GD Mầm non lương hệ số là 2,8? 

c) Trong lĩnh vực văn hoá tinh thần  

- Đòi hỏi thực hiện tự do tư tưởng, khuyến khích phê bình lành mạnh, bảo vệ 

người lương thiện khỏi những trù dập, hãm hại . 

VD: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận nhưng trong khuôn khổ pháp luật cho 

phép . 

- Khuyến khích tự do sáng tạo ra các giá trị văn hoá, nghệ thuật . 

VD: Hằng năm tổ chức tuyên dương khen thưởng các cá nhân tập thể có những 

đóng góp sáng tạo trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật? 

- Mọi công dân có quyền được học tập, phát triển tài năng, nâng cao sáng tạo. 

VD: Ngày 5/9 là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ? 

Vậy để thực hiện dân chủ cần có bộ máy thích hợp. Hiện nay, việc xây dựng cơ 

chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân 

đang là vấn đề cấp bách đặt ra. 

Ngoài ra công dân còn có quyền: 

· Tự do ngôn luận, thể hiện và tự do báo chí. 
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· Tự do tôn giáo. 

· Tự do hội họp và lập hội. 

· Quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. 

· Quyền được tố tụng đúng đắn và xét xử công bằng 

- Vì sao khi tiến lên CNXH thì VN phải xây dựng nền dân chủ XHXN. 

Trong thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới, có thành tựu 

của phát huy sức mạnh nền dân chủ XHCN. Cùng với việc kiểm điểm đánh giá 

tình hình, vấn đề dân chủ được đề cập đậm nét trong Văn kiện Đại hội X, 

khẳng định dân chủ XHCN vừa là mục tiêu, vừa là động lực của đổi mới. Xã 

hội XHCN mà chúng ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công 

bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân lao động làm chủ... 

Dân chủ XHCN gắn liền với Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Như vậy, dân chủ XHCN nằm trong hệ mục tiêu của đổi mới, thể hiện bản chất 

ưu việt của CNXH. Để đi lên CNXH, cùng với phát triển kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhất thiết phải xây dựng thành công nền dân 

chủ XHCN, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền XHCN, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh... 

Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực 

thuộc về nhân dân được Đảng ta tổng kết là một trong năm bài học lớn của đổi 

mới. 

Đảng ta nhận thức rằng, dân chủ XHCN thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa 

Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Phấn đấu cho quyền làm chủ thật sự của nhân dân được thực hiện, nhân dân là 

chủ thể của quyền lực, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, Nhà nước là 

người nhận quyền lực xã hội do nhân dân ủy giao phó để tổ chức và thực hiện 

đường lối chính trị của Đảng, hành động vì quyền lợi của nhân dân, làm điều 
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lợi, tránh điều hại cho dân, chăm lo phát triển sức dân, bồi dưỡng và tiết kiệm 

sức dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nhân dân là người chủ xã hội, cho nên nhân dân không chỉ có quyền, mà còn 

có trách nhiệm tham gia hoạch định, thi hành các chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân có 

quyền làm chủ thì đồng thời cũng có nghĩa vụ của người chủ. 

Một nền dân chủ chân chính, tiến bộ và hiện đại bao giờ cũng gắn liền quyền 

với nghĩa vụ, lợi ích với trách nhiệm. Đó là quan hệ mật thiết không thể tách 

rời, nó thấm nhuần trong các quan hệ giữa công dân với Nhà nước, cá nhân với 

xã hội, thành viên với cộng đồng. Tất cả được luật pháp điều chỉnh, điều tiết, 

chi phối để dân chủ không biến dạng thành các hành vi phản dân chủ. 

- Vai trò của sinh viên 

- Thực hiện tốt các nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên trong nhà trường. 

- Kiến nghị những vấn đề cho là sai của sinh viên và giáo viên trong nhà trường. 

- Dám nghĩ, dám làm; mạnh dạn phát biểu nêu lên những suy nghĩ, chính kiến cá 

nhân, đặc biệt là tích cực bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. 

- Chấp hành tốt quy định của pháp luật. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của 

công dân (vd: đi bỏ phiểu bầu cử,..) 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, phòng chống các tệ nạn trong và 

ngoài trường học. 

- Cố gắng học tập rèn luyện để xây dựng nhà nước giàu mạnh hơn. 
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II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 

 

1. Cơ sở lí luận 

Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra 

bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình; biểu 

hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định. Văn hóa 

bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. 

Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh 

trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và 

giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con 

người. Đó là những giá trị cần thiết cho hoạt động tinh thần, những tiêu chí, 

nguyên tắc chi phối hoạt động nói chung và hoạt động tinh thần nói riêng, chi 

phối hoạt động ứng xử, những tri thức, kỹ năng, giá trị khoa học, nghệ thuật 

được con người sáng tạo và tích lũy trong lịch sử của mình; là nhu cầu tinh 

thần, thị hiếu của con người và phương thức thỏa mãn nhu cầu đó. 

Khác nhau giữa 2 nền văn hóa phương Đông Và phương Tây là nền văn hóa 

phương Đông là nền văn hóa phi ngã , không đề cao bản ngã , cái tôi của con 

người mà chủ trương con người phải sống hòa đồng trong thiên nhiên, nổi bậc 

nhất là kiến trúc , kiến trúc đông phương thấp , núp mình trong lùm cây, nền 

văn hóa phương Đông thiên về tinh thần nên có tôn giáo , thể hiện nếp sống 

tâm linh. Còn nền văn hóa phương Tây là nền văn hóa đề cao cái tôi của con 

người, con người phải chinh phục thiên nhiên bắt thiên nhiên phục vụ tiện nghi 

cho con người , điều đó nổi bậc trong lối kiến trúc vươn lên cao nhiều tầng , 

tháp cao ngất trên bầu trời , nền văn hóa phương Tây thiên về vật chất , kỷ 

thuật khoa học, sống với tiện nghi vật chất. 

Giống nhau là cả 2 nền văn hóa đều cố tìm sự hạnh phúc , sự tốt đẹp sự sung 

sướng trong đời sống . 

Văn hóa giao tiếp ứng xử phương ĐÔNG : Kín đáo tế nhị,khép nép giữ 

mình ,khôn ngoan và kín cạnh, thông minh trong việc ngầm ứng xử ,hết lòng vì 

sự giao tiếp ,sống vì niềm vui nỗi buồn của người khác,thương ngừoi như thể 

thương thân  
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Hạn chế :òn ào quá mức trong công chúng ,khi vui thì quên hết mình và hay 

tạo vẻ hoành tráng khoe khoang khi đã thăng hoa .Văn hóa giao tiếp ứng xử 

phương TÂY : Vì cuộc sống của mình,vì bản thân mình và lấy cái cơ thể con 

người làm quan trọng ,yêu mình và thương yêu mình trước khi thương người 

hết mực . 

Hạn chế :vị kỉ 

Ví dụ: 

 
  

Đây là một bức tranh trong chùm tranh “Phương Đông – Phương Tây” của nữ 

họa sĩ Yang Liu, một bộ tranh khá thú vị về sự khác biệt văn hóa giữa phương 

Tây và phương Đông trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. 

Bức tranh trên đã thể hiện không thể nào rõ hơn thói quen tiệc tùng của người 

phương Đông (màu đỏ) và người phương Tây (màu xanh), một trong những 

minh chứng cho tính tập thể của phương Đông và tính cá nhân của phương Tây. 

Bàn tiệc đặc trưng của phương Đông là tiệc mâm, một mâm cho tất cả mọi 

người hay nhiều mâm, nhưng đều là những mâm cố định và người ngồi mâm 

nào thì biết mâm nấy. Mặt khác, người ta có xu hướng sắp xếp những người 

quen biết nhau, hay cũng thuộc 1 tập thể nào đó vào chung một mâm, và thật 

ngại cho những ai phải đơn độc tham gia vào một cái bàn nào đó mà không có 

“bạn đồng môn”, họ sẽ cảm thấy ngay sự trơ trọi của mình ngay giữa một bàn 

tiệc rôm rả. 
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Điều này phản ánh tính tập thể và khép kín của nền văn hóa nông nghiệp 

phương Đông. Trong tập thể, vai trò cá nhân sẽ trở nên nhỏ bé, điều này giảm 

bớt gánh nặng phải thể hiện vị trí của mình giữa chốn đông người của mỗi 

người tham gia. Trong tập thể, họ dễ dàng định hướng được cần nói cái gì, cần 

làm cái gì mà không sợ sai sót hay tự chịu trách nhiệm. Những gì họ cần làm là 

hòa vào đám đông và đi theo mọi người. Tuy nhiên, đám đông bao giờ cũng 

khép kín, bởi 1 đám đông được tạo nên bởi những yếu tố chung như hoàn cảnh 

sống, suy nghĩ, cách thể hiện… Nó tạo thành 1 phong cách chung mà nếu như 

bạn không hiểu và không theo được nó, bạn sẽ trở thành người đứng ngoài. 

Về phía phương Tây, nếu xem trong phim ảnh, bạn sẽ thấy từ những buổi dạ 

tiệc sang trọng đến những buổi party rôm rả của sinh viên, tất cả đều ưa 

chuộng hình thức tiệc đứng. Tại những buổi tiệc này, họ có những dãy bàn để 

đồ ăn và thức uống chung cho tất cả mọi người. Những người tham gia luôn di 

động để lấy thức ăn và bắt chuyện với nhau. Họ tham gia vào bữa tiệc, hoạt 

động với tư cách cá nhân. Không một nhóm nào được hình thành một cách rõ 

rệt và cố định. Những bữa tiệc như thế này, tính mở, tính giao lưu của nó rất 

cao bởi tính tự do của người tham gia được đặt lên hàng đầu. Họ có toàn quyền 

quyết định hoạt động của mình, như ăn gì, uống gì, đứng ở vị trí nào, bắt 

chuyện với ai mà không chịu bất cứ yếu tố ràng buộc khách quan nào. 

Người viết bài này nói riêng thích một bữa tiệc theo kiểu Tây phương hơn. Bởi 

như thế, một bữa tiệc đông người sẽ là một buổi gặp gỡ, giao lưu thú vị với rất 

nhiều những con người mới và qua đó, chúng ta có thể tiếp xúc với những 

phong cách mới, lối suy nghĩ và những kiến thức mới thay vì ẩn mình trong 

một hội bàn tròn quen thuộc nào đó. 

Nguyên nhân:  

- Nguyên nhân bắt đầu từ lịch sử pt. Các nước phương Tây chủ yếu có đời 

sống chăn thả và du mục, tóm lại là họ phải tự làm tất cả mọi thứ nên tính cá 

nhân pt cao. Còn người phương Đông chủ yếu sống bằng nông nghiệp, cần 

phải dựa vào cộng đồng để pt. 

- quan niệm bình đẳng và tôn trọng người khác của phuơng tây và quan 

niệm chia giai tầng tôn ti trong xã hội của phuơng đông (XHPĐ). 
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Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển bởi lẽ, văn hóa do con người sáng tạo ra, 

chi phối toàn bộ hoạt động của con người, là hoạt động sản xuất nhằm cung 

cấp năng lượng tinh thần cho con người, làm cho con người ngày càng hoàn 

thiện, xa rời trạng thái nguyên sơ ban đầu khi từ con vật phát triển thành con 

người. Con người tồn tại, không chỉ cần những sản phẩm vật chất mà còn có 

nhu cầu hưởng thụ sản phẩm văn hóa tinh thần, con người và xã hội loài người 

càng phát triển thì nhu cầu văn hóa tinh thần đòi hỏi ngày càng cao. Đáp ứng 

nhu cầu văn hóa tinh thần đó chính là đảm bảo sự phát triển ngày càng nhiều 

của cải vật chất cho con người và xã hội.  

Trên ý nghĩa đó, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là mục tiêu 

của sự phát triển. Vì xét cho cùng, mọi sự phát triển đều do con người quyết 

định mà văn hóa thể hiện trình độ vun trồng ngày càng cao, càng toàn diện con 

người và xã hội, làm cho con người và xã hội ngày càng phát triển, tiến bộ; 

điều đó nghĩa là ngày một xa rời trạng thái nguyên sơ, mông muội để tiến tới 

một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và văn minh. Trong đó, bản chất nhân 

văn, nhân đạo của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng được bồi dưỡng; 

phát huy trở thành giá trị cao quý và chuẩn mực tốt đẹp của toàn xã hội. Mục 

tiêu này phù hợp với khát vọng lâu đời của nhân loại và là mục đích phát triển 

bền vững, tiến bộ của các quốc gia, dân tộc. Đây là một nội dung quan trọng 

của Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng 

Văn hóa là động lực của sự phát triển, bởi lẽ mọi sự phát triển đều do con 

người quyết định chi phối. Văn hóa khơi dậy và nhân lên mọi tiềm năng sáng 

tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong con người đóng 

góp vào sự phát triển xã hội. 

Trước đây, để phát triển kinh tế, người ta thường nhấn mạnh và khai thác yếu 

tố lao động của con người cho sự phát triển. Ngày nay, trong điều kiện của 

cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, yếu tố quyết định cho sự phát 

triển là trí tuệ, là thông tin, là sáng tạo và đổi mới không ngừng nhằm tạo ra 

những giá trị vật chất và tinh thần ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng và 

phong phú của mỗi người cũng như của toàn xã hội. 
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Trong thời đại ngày nay, một nước giàu hay nghèo không chỉ ở chỗ có nhiều 

hay ít lao động, vốn, kỹ thuật và tài nguyên thiên nhiên, mà chủ yếu ở chỗ có 

khả năng phát huy đến mức cao nhất tiềm năng sáng tạo của nguồn lực con 

người hay không? Tiềm năng sáng tạo này nằm trong các yếu tố cấu thành văn 

hóa, nghĩa là trong ý chí tự lực, tự cường và khả năng hiểu biết, trong tâm hồn, 

đạo lý, lối sống, trình độ thẩm mỹ của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng. 

Văn hóa là hệ điều tiết của sự phát triển. Bởi lẽ, văn hóa phát huy mặt tích cực, 

hạn chế mặt tiêu cực của các nhân tố khách quan và chủ quan, của các điều 

kiện bên trong và bên ngoài, bảo đảm cho sự phát triển được hài hòa, cân đối, 

lâu bền. 

Trong nền kinh tế thị trường, một mặt văn hóa dựa vào chuẩn mực của nó là 

chân, thiện, mỹ (cái đúng, cái tốt, cái đẹp) để hướng dẫn và thúc đẩy người lao 

động không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, sản 

xuất hàng hóa với số lượng ngày càng nhiều với chất lượng ngày càng cao, đáp 

ứng nhu cầu không ngừng tăng lên của xã hội; mặt khác, văn hóa sử dụng sức 

mạnh của các giá trị truyền thống, của đạo lý, dân tộc để hạn chế xu hướng 

sùng bái hàng hóa, sùng bái tiền tệ, nghĩa là hạn chế xu hướng tiêu cực của 

hàng hóa và đồng tiền “xuất hiện với tính cách là lực lượng có khả năng xuyên 

tạc bản chất con người, cũng như những mối liên hệ khác”. Hạn chế những tiêu 

cực này chỉ có thể là văn hóa và chủ yếu bằng văn hóa. 

Toàn cầu hóa kinh tế quốc tế là một xu thế, đòi hỏi chúng ta phải chủ động và 

tích cực hội nhâp. Đây là cơ hội để chúng ta phát triển nhanh có hiệu quả, 

nhưng cũng là thách thức rất lớn với nước ta trên nhiều mặt, trong đó có cả văn 

hóa. Sự thâm nhập của văn hóa độc hại, của sự lai căng văn hóa, của lối sống 

thực dụng và những tiêu cực khác của kinh tế thị trường…, đã và đang ảnh 

hưởng, làm băng hoại những giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng tới sự 

phát triển bền vững của đất nước… 

Cần phải hiểu rằng về mặt kinh tế, việc thực hiện chính sách hội nhập để tăng 

cường liên kết, liên doanh với nước ngoài là rất cần thiết. Song, mọi yếu tố 

ngoại sinh như vốn, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị trường 

của nước ngoài chỉ có thể biến thành động lực bên trong của sự phát triển, nếu 
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chúng được vận dụng phù hợp và trở thành các yếu tố nội sinh của con người 

Việt Nam với truyền thống văn hóa, đạo đức, tâm hồn, lối sống của dân tộc 

Việt Nam. Trên cơ sở kiến thức khoa học, kinh nghiệm và sự tỉnh táo, khôn 

ngoan, chúng ta cần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá 

trình hội nhập, phát triển. Bởi lẽ, nền văn hóa dân tộc sẽ đóng vai trò định 

hướng và điều tiết để hội nhập và phát triển bền vững, hội nhập để phát triển 

nhưng vẫn giữ vững được độc lập, tự chủ. Hợp tác kinh tế với nước ngoài mà 

không bị người ta lợi dụng, biến mình thành kẻ đi vay nặng lãi, thành nơi cung 

cấp nguyên liệu và nhân công giá rẻ, thành nơi tiêu thụ hàng hóa ế thừa và tiếp 

nhận chuyển giao những công nghệ lạc hậu, tiếp nhận lối sống không lành 

mạnh với những ảnh hưởng văn hóa độc hại… 

Vì sự phát triển bền vững, văn hóa phê phán lối sống thực dụng, chụp giật, 

chạy theo ham muốn quá mức của “xã hội tiêu thụ”, dẫn đến chỗ làm cạn kiệt 

tài nguyên, ô nhiễm môi trường sinh thái. Như vậy, văn hóa đã góp phần quan 

trọng vào vấn đề bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững... 

Văn hóa truyền thống Việt Nam hướng dẫn và cổ vũ một lối sống hòa hợp, hài 

hòa với thiên nhiên. Nó đưa ra mô hình ứng xử có văn hóa của con người đối 

với thiên nhiên, vì sự phát triển bền vững của thế hệ hiện nay và các thế hệ con 

cháu mai sau. 

Phát triển tách khỏi cội nguồn dân tộc thì nhất định sẽ lâm vào nguy cơ tha hóa. 

Thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước mà xa rời những giá trị văn hóa truyền thống sẽ làm mất đi bản sắc 

dân tộc, đánh mất bản thân mình, trở thành cái bóng mờ của người khác, của 

dân tộc khác. 

Văn hóa là một “nguồn lực mềm” làm động lực và đòn bẩy thúc đẩy kinh tế 

phát triển và làm “hài hòa hóa” các mối quan hệ xã hội và “lành mạnh hóa” 

môi trường xã hội. 

Một trong những nội dung quan trọng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước 

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

qua tại Đại hội XI là Đảng ta đã nêu lên định hướng về văn hóa với nội hàm 

toàn diện, sâu sắc: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
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phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần 

nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào 

toàn bộ đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”. 

Đây là thành quả của tư duy không ngừng tìm tòi, sáng tạo và ngày càng hoàn 

thiện lý luận về văn hóa trong lịch sử hơn 80 năm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Đó là: Từ việc xác định “văn hóa là một trong ba mặt trận mà người 

cộng sản phải quan tâm” (Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943), “một trong 

ba cuộc cách mạng phải tiến hành đồng thời” (Đại hội IV), rồi nâng tầm “Văn 

hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là động lực vừa là mục tiêu thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế- xã hội” (Hội nghị Trung ương 5, Khóa VIII), đến khẳng định 

“Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, 

chỉnh đốn đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hoá- nền tảng tinh 

thần của xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ cả ba lĩnh vực trên chính là điều 

kiện quyết định để bảo đảm cho sự phát triển toàn diện bền vững của đất nước” 

(Hội nghị Trung ương 10, Khóa IX) và chỉ rõ “Văn hóa trở thành sức mạnh nội 

sinh quan trọng của phát triển” (Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011).  

Văn hóa biểu hiện sức sống, sức sáng tạo, sức mạnh tiềm tàng và vị thế, tầm 

vóc dân tộc. Thực tế đã chứng minh, một quốc gia muốn phát triển bền vững, 

ngoài dựa vào các “yếu tố cứng” như tài nguyên thiên nhiên, tiền vốn, cơ sở 

vật chất,…thì cần phải biết tận dụng, khai thác “yếu tố mềm”, đó chính là 

nguồn nhân lực con người với vai trò là nhân cách văn hóa năng động, sáng tạo 

nhất, đóng góp quyết định nhất đến sự hùng mạnh, phồn vinh của xã hội. Hay 

nói cách khác, văn hóa là một “nguồn lực mềm” làm động lực và đòn bẩy thúc 

đẩy kinh tế phát triển và làm “hài hòa hóa” các mối quan hệ xã hội và “lành 

mạnh hóa” môi trường xã hội.  

Không phải ngẫu nhiên mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên 

Hợp Quốc (UNESCO) từng khuyến cáo các nước trên thế giới: “Tiếp thêm sức 

mạnh của nền văn hóa đương thời và nâng nó lên ngang tầm với sự phát triển 

kinh tế và sự phồn vinh của xã hội”(1). Và: “Từ nay trở đi văn hóa cần coi 

mình là một nguồn bổ sung trực tiếp cho phát triển và ngược lại phát triển cần 

thừa nhận văn hóa giữ một vị trí trung tâm, một vai trò điều tiết xã hội”(2).  
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Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người rất quan tâm đến vai trò của 

văn hóa. Ông khẳng định: “Cách mạng là đổi mới, một quá trình đổi mới cho 

đến đích cuối cùng cho nên cách mạng càng cần văn hóa…Văn hóa là cội 

nguồn sức mạnh và tài năng làm nên chiến thắng” (3).  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh: “Văn hoá không chỉ là kết quả 

của phát triển nhanh, bền vững mà còn là yếu tố tạo nên sự phát triển nhanh, 

bền vững. Phải đặt yêu cầu phát triển văn hóa ngang tầm và hài hòa với phát 

triển kinh tế” (4).  

 

2. Thực tiễn 

 

Ngày nay sự lựa chọn XHCN chúng ta biết rằng khi đề ra bất kỳ một chủ chính 

sách gì, Đảng ta đều lấy cơ sở chủ yếu là lý luận của chủ nghĩa Mác, mà triết 

học đóng vai trò nền tảng. Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Những năm ngoài quy luật này, cơ sở triết học đầu 

tiên ta nhận thấy đó chính là các nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng, các nguyên lý này nêu rõ, mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại trong mối 

quan hệ khách quan phong phú, và trong mọi sự vật biến đổi thì phát triển là xu 

hướng chủ yếu. Văn hoá Việt Nam tồn tại trong mối quan hệ không biết với 

vốn văn hoá các nước láng giềng trên thế giới, với văn hoá thế giới vì vậy việc 

tiếp theo, có sự đan xen và hội nhập là điều tất yếu. Tuy nhiên, trong các mối 

liên hệ này, vấn đề chủ chốt là hội nhập, giao lưu và phát triển không cao bằng, 

mà trên cơ sở là bản sắc riêng đậm đà tính dân tộc. 

Các quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng cũng chỉ rõ, mọi sự vật 

hiện tượng đều bao gồm mẫu thuẫn bên trong nó, đó là sự thống nhất và đấu 

tranh giữa các mặt đối lập nhau. 

Văn hoá Việt Nam trong quá trình phát triển yếu tố tích cực, đó là truyền thống 

văn hoá lâu đời với bản sắc riêng mang đậm truyền thống tốt đẹp được hun đúc 

một chiều dài lịch sử người Việt Nam, nó luôn đấu tranh với các mặt tiêu cực, 

đó chính là những hủ tục lạc hậu, cái sau phần văn hoá đồ truỵ cổ đại cho lối 

sống buông thả… cuộc đấu tranh này là tất yếu, tuy nhiên quy luật sự phát triển 
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cũng nêu rõ chính sự đấu tranh này là nguồn gốc động lực cho sự phát triển. 

Quá trình đấu tranh này làm xoá bỏ dần các mặt tiêu cực, làm chuyển biến nó. 

Với cơ sở lý luận này, quan điểm của Đảng là xây dựng và phát triển nền văn 

hoá Việt Nam tiên tiến đận đà bản sắc dân tộc là một quan điểm hết sức đúng 

đắn. 

Mặt khác theo chủ nghĩa duy vật biện chứng thì trong quá trình phát triển luôn 

có quá trình phủ định biện chứng, đó chính là phủ định để kế thừa phát triển. 

Quá trình hội nhập phát triển văn hoá luôn tồn tại sử dụng mối quan hệ giữa 

các mặt tích cực và tiêu cực của văn hoá. 

Tuy nhiên quá trình phát triển đó không phải diễn ra dễ dàng theo đường tuyến 

mà đó là một quá trình lâu dài, phức tạp, có sự đấu tranh giữa cái cũ, và cái 

mới, song quy luật chỉ rõ cái mới là cái quy luật nêu tất yếu giành thắng lợi. 

Nắm chắc quy luật này, tức là đã có quan điểm đúng đắn là xây dựng và phát 

triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đây là một quá trình lâu dài, tuy vậy phải có định hướng đúng đắn, nó như vậy 

mà tạo điều kiện cho quá trình này để thắng lợi xây dựng nền văn hoá mới là 

mục đích của CNXH. 

Chúng ta không thể xây dựng CNXH trên nền tảng cộng hoà, trong đó sự thống 

nhất giữa văn hoá truyền thống, thích hơn văn hoá nhân loại và các giá trị của 

CNXH là sự thống nhất biện chứng. Văn hoá XHCN là phương diện biểu hiện 

cơ bản của CNXH. 

Chúng ta không thể xây dựng CNXH nếu không có văn hoá XHCN và ngược 

lại. Bằng văn hoá CNXH tiến hành cấu tạo những di sản xã hội cũ, loại trừ giá 

trị không phù hợp đấu tranh chống lại các tư tưởng lạc hậu, đặc biệt là chống 

lại cuộc tiến công tư tưởng văn hoá của các thế hội thù địch. Vấn đề quan trọng 

là ở chỗ  văn hoá dân tộc lại phải kết hợp với xây dựng nền văn hoá mới. Cuộc 

đấu tranh giữa hai con đường XHCN và TBCN diễn ra hàng ngày sau thắng lợi 

của cách mạng vô sản, nếu không có một nền văn hoá mới và những con người 

mới sẽ làm suy yếu tính ưu việt của CNXH, tạo địa bàn cho sự xâm nhập của 

văn hoá hệ hệ thống phản động gây suy thoái từ bên trong. 
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Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ 

những căn cứ sau đây: 

- Thứ nhất. tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 

phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất 

tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất mới của xã hội xã hội chủ nghĩa. 

- Thứ hai, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình 

cải tạo tâm lý, ý thức và  đời sống tinh thần của chế dộ cũ để lại nhằm giải 

phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức của xã hội cũ 

lạc hậu. Mặt khác, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa còn là một yêu cầu 

cần thiết trong việc đưa quần chúng nhân dân thực sự trở trở thành chủ thế 

sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần. Đó là  một nhiệm vụ cơ bản, phức tạp, 

lâu dài của quá trình xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. Về thực chất, 

đây cũng là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực vực văn hóa, đấu tranh giữa 

hai hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng vô sản trong quá trình phát triển xã hội.  

- Thứ ba, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là tất yếu trong quá trình 

nâng cao trình độ văn hóa trong quần chúng nhân dân lao động. Đây là điều 

kiện cần thiết để đông đảo nhân dân lao động chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, 

nâng cao trình độ và nhu cầu văn hóa của quần chúng. 

- Thứ tư, xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách 

quan, bởi vì văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng 

chủ nghĩa xã hội.  

Việc Đảng ta luôn quan tâm xây dựng văn hóa thực chất là coi trọng và đề cao 

“sức mạnh mềm” của đất nước. “Sức mạnh mềm” là sức mạnh bắt nguồn, xuất 

phát điểm từ bên trong được kết tinh từ trí tuệ, ý chí, tâm hồn, cốt cách, truyền 

thống lịch sử vẻ vang, tinh thần anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo của 

dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn đời nay.  

Đánh thức những “tiềm năng” còn tiềm ẩn trong mỗi con người và kết nối 

những tiềm năng ấy thành sức mạnh vật chất trong cuộc chiến chống đói nghèo, 

lạc hậu; trong xây dựng xã hội văn minh; trong tôi luyện thành những con 

người mới XHCN chính là nhiệm vụ của văn hóa; đồng thời thể hiện sức mạnh 

nội sinh của văn hóa thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội. Vậy, cần phải làm 
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gì, làm như thế nào để văn hóa thực sự “trở thành sức mạnh nội sinh quan 

trọng của phát triển” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng? 

Trước hết, cần kiên trì, tích cực tiến hành một “cuộc cách mạng” về nhận thức, 

làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các cấp, cách ngành 

hiểu biết đầy đủ và thấm nhuần sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của 

văn hóa trong quá trình phát triển đất nước.  

Trên cơ sở đó, vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo yếu tố văn hóa trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy văn hóa là một trong những đòn bẩy 

chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. 

Kiên quyết khắc phục cho được các quan niệm hời hợt, phiến diện, coi văn hóa 

chỉ là “cờ, đèn, kèn, trống” hay là yếu tố “bên ngoài, đi sau” kinh tế, hoặc chỉ 

chạy theo sự tăng trưởng kinh tế thuần túy, mà thiếu quan tâm đúng mức đến 

các giá trị, truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.  

Thứ hai, tiếp tục duy trì, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết hợp hài hòa, đồng bộ và thực 

hiện bền bỉ hai cuộc vận động này thực chất là tạo điều kiện cho mọi người dân 

được “tắm mình” trong môi trường văn hóa lành mạnh, được thưởng thức đời 

sống văn hóa tinh thần phong phú, sinh động và luôn hướng đến một nhân cách 

văn hóa tiêu biểu, mẫu mực để từng bước xây dựng, hoàn thiện phẩm chất văn 

hóa của chính mình. 

 Đó cũng là giải pháp căn bản nhất để xây dựng con người Việt Nam có đủ các 

tiêu chuẩn “Giàu lòng yêu nước, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri 

thức, sức khỏe, lao động giỏi, có văn hóa và có tinh thần quốc tế chân chính” 

như Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) đã xác định.  

Thứ ba, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, văn hóa không chỉ là sức mạnh 

nội sinh của một dân tộc, mà còn là phương tiện, công cụ quảng bá hình ảnh 

dân tộc, vị thế đất nước ra thế giới rất hữu hiệu.  

Do vậy, cùng với mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa và nâng cao nguồn nhân 

lực văn hóa, cần có những chính sách, giải pháp đồng bộ để phát triển ngành 

công nghiệp văn hóa đúng hướng, phù hợp với sự phát triển của thời đại mới. 
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Trong đó, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phim ảnh, ca múa nhạc, sách báo, 

truyền thông…để vừa tạo ra những tác phẩm bổ ích, phong phú đáp ứng nhu 

cầu thưởng thức đa dạng của công chúng trong nước; vừa chủ động giới thiệu, 

quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và đẩy mạnh xuất 

khẩu các “sản phẩm văn hóa Việt” ra thị trường văn hóa khu vực và thế giới.  

Làm tốt công việc này chính là đưa văn hóa vào trong kinh tế và trực tiếp tạo 

động lực thúc đẩy kinh tế đất nước ngày càng phát triển.  

Thứ tư, tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, hạ tầng cơ sở văn 

hóa trong cả nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến các địa bàn miền núi, biên 

giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Văn hóa gắn liền 

với con người, do con người, của con người và vì con người.  

Phải nắm vững vấn đề cốt tử đó để cùng với việc nâng cao dân sinh, dân trí, 

luôn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được tiếp cận, thưởng thức đời 

sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Đây không chỉ là việc làm nhân 

văn, mà còn thiết thực góp phần bảo đảm công bằng xã hội- một trong năm yếu 

tố của mục tiêu phát triển bền vững ở nước ta là “Dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh”. 

Thứ năm, văn hóa là lĩnh vực rất phong phú nhưng cũng không kém phần phức 

tạp, nhạy cảm. Trong điều kiện và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, để văn 

hóa không đi “chệch hướng”, nhất thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ 

đạo, quản lý về văn hóa của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng từ 

trung ương đến cơ sở.  

Sự lãnh đạo, quản lý này vừa nhằm xây dựng những cơ chế, chính sách thông 

thoáng cho mọi hoạt động văn hóa phát triển toàn diện, lành mạnh; vừa góp 

phần tạo ra “bức tường lửa” ngăn ngừa các loại “vi rút xấu độc” thâm nhập vào 

môi trường xã hội và đời sống văn hóa của nhân dân.  

Trước mắt, cần tiếp tục thấu triệt và thực thi nghiêm chỉnh Chỉ thị số 46-

CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc kiên quyết 

ngăn ngừa, phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây 

hủy hoại đạo đức xã hội.  
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Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác và những quan điểm văn hóa tiến bộ của Đảng 

cũng như thực hiện những giải pháp trên đây, là chúng ta đang chung tay góp 

sức đưa văn hóa ngày càng trở thành “sức mạnh nội sinh” phục vụ đắc lực 

công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; quyết tâm phát triển nền 

văn hóa Việt Nam với mục tiêu cao cả: “Tổ quốc ta mãi mãi là một quốc gia 

văn hiến, dân tộc ta là một dân tộc văn hóa, nền văn hóa nước ta không ngừng 

phát triển, xứng đáng với tầm vóc dân tộc ta trong lịch sử và trong thế giới hiện 

đại” như Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) của Đảng đã chỉ ra.    

Sinh viên phải tìm hiểu, tiếp cận với bản sắc văn hóa dân tộc thông qua những 

vấn đề gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày; ...  Phát huy và gìn giữ nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tham gia các hoạt động 

xã hội về tuyên truyền cho mọi người về bản sắc văn hóa việt nam. 
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III. GIẢI QUYẾT VẪN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

 

1. Cơ sở lý luận 

* Khái niệm về dân tộc và tôn giáo 

Dân tộc là tên chỉ cộng đồng người hình thành và phát triển trong lịch sử, 

sau khi xã hội đã có sự phân chia giai cấp và xuất hiện nhà nước. Trong xã hội 

nguyên thuỷ đã có thị tộc, rồi bộ lạc. Những thành viên trong thị tộc gắn bó với 

nhau bằng quan hệ huyết thống. Bộ lạc bao gồm những người cùng họ và 

những người khác họ, cùng sinh sống trên một địa bàn. Sản xuất phát triển thì 

bản thân con người cũng phát triển theo, cùng với những đặc trưng như ngôn 

ngữ, văn hoá vật chất (thể hiện trong phương thức sản xuất, phương thức sinh 

hoạt) và văn hoá tinh thần (thể hiện thành ý thức và các hình thái ý thức). Hình 

thức của cộng đồng người cũng có sự tiến hoá: từ phân tán đến tập trung, từ 

thấp đến cao, kết quả là hình thành nên những tộc người và những dân tộc khác 

nhau như chúng ta thấy hiện nay. Có thể quan niệm dân tộc là cộng đồng 

những người cùng chung một lịch sử (lịch sử hình thành và phát triển của dân 

tộc), nói chung một ngôn ngữ, sống chung trên một lãnh thổ, có chung một nền 

văn hoá hiểu theo nghĩa rộng nhất của từ này là tổng hợp các giá trị vật chất và 

tinh thần do con người sáng tạo ra, tiêu biểu cho trình độ văn minh đã đạt được. 

Văn hoá của các dân tộc có những nét chung giống nhau (thí dụ như đều trải 

qua nền văn minh nông nghiệp tiến lên nền văn minh công nghiệp), nhưng 

cũng có những nét đặc thù gọi là tính cách dân tộc hay bản sắc dân tộc (các 

phong tục, tập quán sinh hoạt và ứng xử, các nếp tâm lý và tư duy, các ưu thế 

phát triển về mặt này hay mặt khác) tạo ra tính đa dạng, vô cùng phong phú 

của văn hoá nhân loại. 

Về mặt xã hội, khái niệm dân tộc không phải bao giờ cũng trùng hợp với khái 

niệm quốc gia theo nghĩa là một cộng đồng chính trị - xã hội được quản lý 

bằng bộ máy nhà nước. Có quốc gia chỉ gồm một dân tộc (hiếm có, như trường 

hợp Triều Tiên trước khi bị chia cắt), song phần lớn là những quốc gia nhiều 

dân tộc (nhiều dân tộc nhỏ quy tụ xung quanh một dân tộc chủ yếu, thường là 

đông hơn và phát triển hơn trong lịch sử). Cũng có tình hình là những người 
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cùng một dân tộc nhưng sống phân tán ở những quốc gia khác nhau. Trong lịch 

sử, các dân tộc hình thành và phát triển rất không đồng đều cả về thời gian, quy 

mô, sức sống lẫn trình độ phát triển. Đã có tình hình nhiều dân tộc tự phát liên 

kết với nhau, hoà nhập vào nhau hoặc đồng hoá, thôn tính lẫn nhau. Xu thế lịch 

sử của dân tộc là cần có nhà nước để bảo vệ lãnh thổ của mình. Ý thức về chủ 

quyền lãnh thổ phát triển thành ý thức quốc gia dân tộc hay chủ nghĩa yêu 

nước. Bản thân nhà nước, đến lượt nó, lại có tác động trở lại củng cố sự đoàn 

kết dân tộc, sự thống nhất nhiều dân tộc trong biên giới của mình. Bộ máy nhà 

nước trung ương tập quyền của nhà Tần ở Trung Quốc chẳng hạn, khi ban 

hành những pháp luật thống nhất trong cả nước, bắt mọi người cùng viết một 

kiểu chữ, cùng đi một cỡ xe (thư đồng văn, xa đồng quỹ) đã đẩy nhanh sự cố 

kết của dân tộc Hán ngay từ trước Công nguyên. 

Trước đây, các học giả phương Tây chưa nghiên cứu nhiều về vấn đề dân tộc 

nói riêng. Các sách báo mácxít cũng dựa chủ yếu vào tình hình của châu Âu 

mà cho rằng, dân tộc chỉ trở thành dân tộc khi có sự xuất hiện của chủ nghĩa tư 

bản, khi xuất hiện thị trường dân tộc(1). Thực ra, trên thế giới, tính cố kết dân 

tộc có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân kinh tế, chính trị khác, như nhu cầu 

có những công trình trị thuỷ lớn ở các vùng trồng lúa nước, nhu cầu chống lại 

sự xâm lược, đô hộ và đồng hoá của ngoại tộc. Việt Nam đã từng bị ngoại tộc 

đô hộ hơn một nghìn năm mà không bị đồng hoá, sở dĩ như vậy là vì con người 

(Việt Nam) đã có ý thức về bản sắc của dân tộc mình và nổi dậy chống lại sự 

đồng hoá ấy. Ý thức về quốc gia - dân tộc đã thể hiện rõ trong hành động lịch 

sử của Lý Bí khi ông tự xưng là Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân thế kỷ thứ VI, 

hoặc trong câu thơ "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" thế kỷ thứ XI, trong áng văn 

bất hủ "Bình Ngô đại cáo" thế kỷ thứ XV. Vậy mà cho đến thế kỷ thứ XX, Việt 

Nam vẫn chưa đạt đến trình độ một nước tư bản chủ nghĩa. Rõ ràng là, người 

Việt Nam đã hình thành nên dân tộc của mình ngay từ thời cổ đại, có thể là 

ngay từ khi bị ngoại tộc đô hộ mà không sao đồng hoá nổi, chứ không phải đợi 

đến khi lập ra nhà nước phong kiến độc lập bền vững vào thế kỷ thứ X. 

Có dân tộc hình thành rồi, sau đó mới có ý thức dân tộc. Con người được sinh 

ra trong cộng đồng, từ cộng đồng. Chỉ có thông qua cộng đồng, ở đây là cộng 
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đồng dân tộc, cá nhân con người mới được xã hội hoá, mới trở thành người. 

Đứa trẻ sơ sinh chỉ mới là “con người dự bị”; nó phải tập ăn,  tập nói như 

người, cảm xúc, ứng xử và suy nghĩ như người. Nắm được ngôn ngữ dân tộc - 

vừa là phương tiện giao tiếp, vừa là phương tiện nhận thức - đứa trẻ càng 

nhanh chóng đi vào những khuôn nếp của xã hội, những tục lệ, tín ngưỡng, đạo 

lý, pháp luật sẵn có của một trình độ văn hoá nhất định. Đến tuổi thành niên, 

nó mới được xã hội công nhận là một thành viên đủ tư cách. Một cách rất tự 

nhiên, mỗi cá nhân con người đều cảm thấy rất rõ, trong cả thể xác và tâm hồn 

mình, là người của một dân tộc nhất định. Đó chính là ý thức dân tộc, tinh thần 

dân tộc hay là chủ nghĩa dân tộc. 

Một số học thuyết quan trọng trong lịch sử cho rằng con người được phân 

thành các nhóm gọi là dân tộc. Học thuyết này bản thân đã có tính triết lý và 

đạo lý. Nó là khởi nguồn của tư tưởng về chủ nghĩa dân tộc. Người dân là 

thành viên của một dân tộc, họ được phân loại dựa vào đặc điểm chung, mà 

thường là dựa vào đặc điểm chung về nguồn gốc như tổ tiên, dòng dõi... Đặc 

điểm dân tộc cho biết điểm phân biệt giữa các dân tộc và của cả những người 

cùng thuộc một dân tộc. Có rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau ứng với mỗi trường 

hợp. Sự khác biệt nhỏ trong cách phát âm cũng đủ phân loại con người theo 

các dân tộc khác nhau. Mặt khác, với hai người khác nhau về nhân cách, tín 

ngưỡng, nơi cư trú, thời gian, thậm chí cả ngôn ngữ vẫn có thể xem nhau như 

cùng dân tộc, và điều này được nhiều người công nhận. Người dân cùng tộc có 

chung lối sống, quy tắc cư xử, có trách nhiệm với các thành viên khác và chịu 

trách nhiệm về hành động của những người cùng tộc. 

Một dân tộc thường trải qua nhiều thế hệ, cả những thành viên đã chết vẫn 

được xem như người trong tộc. Một điểm mơ hồ là những thế hệ tương lai 

cũng được tính là cùng tộc. Dù không xác định rõ khoảng thời gian nhưng một 

dân tộc thường có hàng trăm năm tuổi. 

Thuật ngữ "dân tộc" thường được dùng gần nghĩa với "người thiểu số" hay 

"thiểu dân". Dân tộc tính là một trong số nhân tố quan trọng nhất xác định đặc 
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trưng văn hóa, đặc trưng xã hội của các thành viên dân tộc. Tuy vậy, nhiều 

người có cùng gốc gác vẫn có thể sống ở những nước khác nhau và vì thế được 

xem là người dân ở những nước khác nhau. Hay có những tranh luận về Yếu tố 

đặc trưng của một dân tộc. 

Hầu hết mọi dân tộc sống trong một lãnh thổ cụ thể gọi là quốc gia. Một số dân 

tộc khác lại sống chủ yếu ngoài tổ quốc của mình. Một quốc gia được công 

nhận là tổ quốc của một dân tộc cụ thể gọi là "nhà nước - dân tộc". Hầu hết các 

quốc gia hiện thời thuộc loại này mặc dù vẫn có những tranh chấp một cách thô 

bạo về tính hợp pháp của chúng. Ở các nước có tranh chấp lãnh thổ giữa các 

dân tộc thì quyền lợi thuộc về dân tộc nào sống ở đó đầu tiên. Đặc biệt ở những 

vùng người châu Âu định cư có lịch sử lâu đời, thuật ngữ "dân tộc đầu tiên" 

dùng cho những nhóm người có chung văn hóa cổ truyền, cùng tìm kiếm sự 

công nhận chính thức hay quyền tự chủ. 

Tôn giáo là thế giới quan và những hành vi tương ứng, liên quan đến niềm tin 

vào lực lượng siêu tự nhiên cũng như ảnh hưởng của nó tới đời sống con người, 

đồng thời là sự thể hiện một cách tưởng tượng các lực lượng tự nhiên và xã hội 

trong nhận thức con người.  

 

Tôn giáo là khía cạnh quan trọng của tâm lí và hành vi của con người. Niềm tin 

về phương diện tôn giáo có ảnh hưởng tới hành vi ứng xử của con người. Ở 

mực độ cao hơn, tôn giáo tác động tới nhận thức và thế giới quan của con 

người và từ đó ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, chính trị, văn hoá, tinh 

thần của toàn xã hội. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, tôn giáo đã trở thành quốc 

giáo. 

Tôn giáo là một vấn đề được giới nghiên cứu về tôn giáo bàn cãi rất nhiêu. 

Trong lịch sử đã từng tồn tại rất nhiều quan niệm khác nhau về tôn giáo: 

- Các nhà thần học cho rằng “Tôn giáo là mối liên hệ giữa thần thánh và con 

người”. 
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- Khái niệm mang dấu hiệu đặc trưng của tôn giáo: “Tôn giáo là niềm tin vào 

cái siêu nhiên”. 

- Một số nhà tâm lý học lại cho rằng “Tôn giáo là sự sáng tạo của mỗi cá nhân 

trong nỗi cô đơn của mình, tôn giáo là sự cô đơn, nếu anh chưa từng cô đơn thì 

anh chưa bao giờ có tôn giáo”. 

- Khái niệm mang khía cạnh bản chất xã hội của tôn giáo của C.Mác: “Tôn 

giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có 

trái tim, nó là tinh thần của trật tự không có tinh thần”. 

- Khái niệm mang khía cạnh nguồn gốc của tôn giáo của Ph.Ăngghen: “Tôn 

giáo là sự phản ánh hoang đường vào trong đầu óc con người những lực lượng 

bên ngoài, cái mà thống trị họ trong đời sống hàng ngày …” 

Tôn giáo là gì? 

Để có khái niệm đầy đủ về tôn giáo cần phải chú ý: 

- Khi nói đến tôn giáo, dù theo ý nghĩa hay cách biểu hiện nào thì luôn luôn 

phải đề cập đến vấn đề hai thế giới: thế giới hiện hữu và thế giới phi hiện hữu, 

thế giới của người sống và thế giới sau khi chết, thế giới của những vật thể hữu 

hình và vô hình. 

- Tôn giáo không chỉ là những sự bất lực của con người trong cuộc đấu tranh 

với tự nhiên và xã hội, do thiếu hiểu biết dẫn đến sợ hãi và tự đánh mất mình 

do đó phải dựa vào thánh thần mà còn hướng con người đến một hy vọng tuyệt 

đối, một cuộc đời thánh thiện, mang tính “Hoàng kim nguyên thủy”, một cuộc 

đời mà quá khứ, hiện tại, tương lai cùng chung sống. Nó gieo niềm hi vọng vào 

con người, dù có phần ảo tưởng để mà yên tâm, tin tưởng để sống và phải sống 

trong một thế giới trần gian có nhiều bất công và khổ ải. 

Như vậy: Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang 

tính thiêng liêng, được chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một 
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cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. 

Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ thuộc vào những thời kỳ lịch sử, 

hoàn cảnh địa lý - văn hóa khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, 

được vận hành bằng những nghi lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng 

cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau. 

*Một số dân tộc lớn trên thế giới: 

Trung Quốc có 56 dân tộc. Có người cho rằng Trung Quốc có thể là quốc gia 

có nhiều dân tộc nhất thế giới, kỳ thực không phải như thế. Ở châu Á, nếu tính 

các quốc gia có hơn 50 dân tộc thì còn có Ấn Độ, Philippin, Indonesia. Nghe 

nói Indonesia có 150 dân tộc. Quốc gia có nhiều dân tộc nhất thế giới là 

Nijenia, có tới 250 dân tộc lớn nhỏ với hơn 80 triệu người, chiếm 1/8 tổng số 

dân tộc trên thế giới. 

Nói tóm lại trên thế giới có bao nhiêu dân tộc? Theo những thống kê chưa đầy 

đủ, con số chừng 2000. 

Số lượng nhân khẩu của các dân tộc trên thế giới khác nhau rất xa. Dân tộc lớn 

nhất lên tới nghìn triệu, dân tộc nhỏ nhất chỉ có vài chục người. Bảy dân tộc có 

tổng số nhân khẩu lên tới quá 100 triệu người là người Hán, người Inđuxtan, 

người Mỹ người Bănggan, người Nga, người Nhật, người Braxin, 60 dân tộc 

có nhân khẩu từ 10 triệu, 92 dân tộc có nhân khẩu từ mười vạn đến một triệu. 

Nhân khẩu các dân tộc khác không có đủ mười vạn. 

  

Tổng số các dân tộc ở châu Á là trên một nghìn, đại khái chiếm nửa tổng dân 

số trên thế giới, châu Á là đại lục có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, châu Âu 

ước tính có 170 dân tộc, khoảng 20 quốc gia cơ bản chỉ có một dân tộc. 

Việt nam có 54 dân tộc anh em (trong đó dân tộc Kinh có dân số đông nhất, 

chiếm khoảng 87%) được phân chia thành 8 nhóm theo ngôn ngữ: 

Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ. 
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Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, 

Thái. 

Nhóm Môn-Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, 

Cơ-ho, Cơ-tu, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, 

M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng. 

Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn. 

Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La chí, La ha, Pu péo. 

Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai. 

Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu. 

Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà Nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la. 

 

*Một số tôn giáo lớn trên thế giới 

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hiện nay 83% dân số thế giới có theo tôn 

giáo. Trong số hơn 500 tôn giáo đang tồn tại, có 5 tôn giáo lớn với số lượng tín 

đồ lên tới gần 3,9 tỉ, chiếm 77% số người theo tôn giáo. Đó là đạo Cơ-đốc (còn 

gọi là Ki-tô) với các giáo phái quan trọng nhất là Công giáo (gần 1 tỉ tín đồ), 

Tin lành (453,8 triệu) và Chính thống (180 triệu); Đạo Hồi (I-xlam) (trên 1 tỉ 

tín đồ), đạo Hinđu (Ấn giáo) (750 triệu), đạo Phật (344 triệu) và đạo Do thái 

(18,2 triệu). 

 

 

2. Thực tiễn 

 

 Chính sách của Nhà Nước về tôn giáo 

Chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng cũng như trong lãnh đạo việc quản lý xã 

hội và điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến tôn 
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giáo và có chính sách tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và phù hợp với từng giai 

đoạn của cách mạng.  

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Đến năm 

1990, Đảng Cộng sản Việt Nam có sự đổi mới trong chính sách đối với tôn 

giáo qua Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) "Về tăng cường công tác tôn giáo 

trong tình hình mới". Sau 13 năm thực hiện chính sách đổi môi đối với tôn giáo, 

tổng kết thực tiễn, đồng thời xem xét những vấn đề mới nẩy sinh, trong bối 

cảnh trong nước và thế giới có nhiều thay đổi quan trọng, ngày 12-3-2003, Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW 

về công tác tôn giáo. Văn kiện đã trở thành nền tảng chính sách của Đảng và 

Nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo trong thời kỳ đổi mới. Tư tưởng của Nghị 

quyết 25 được thể hiện qua các nội dung chủ yếu sau: 

Hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo trong giai đoạn mới phải nhằm tăng 

cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 

quốc.  

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ 

tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực 

hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo 

hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 

đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng 

trước pháp luật.  

Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn 

dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đoàn kết đồng 

bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào 
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không theo tôn giáo. Đại đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu dân giàu, nước 

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

đồng bào các tôn giáo với sự nghiệp chung. Mọi công dân không phân biệt tín 

ngưỡng, tôn giáo đều có quyền và nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Động 

viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất 

Tổ quốc; thông qua việc thực hiện tốt các chính sách kinh tế-xã hội, an ninh, 

quốc phòng, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, 

trong đó có đồng bào các tôn giáo. 

Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, 

tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân 

biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, nghiêm cấm 

lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp 

luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân 

tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.  

Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có liên quan đến 

nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và nhiều cấp, nhiều ngành vì cuộc sống tinh 

thần và vật chất của hàng chục triệu tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của các tôn 

giáo, phân bố ở mọi vùng, miền, địa phương trong cả nước. 

Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp 

theo quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận 

được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn 

giáo, mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, 

sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình theo đúng quy định của 

pháp luật. Việc truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải 

tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà 

đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo cũng 

như bỏ đạo. 
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Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(tháng 4-2006) tiếp tục khẳng định: "Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan 

trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng 

và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công 

dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào 

theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo 

tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. 

Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống "tốt đời, 

đẹp đạo". Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được 

pháp luật bảo hộ. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng 

cao đời sống vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt 

động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại 

đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân". 

 Chính sách của Nhà Nước về vấn đề dân tộc 

Trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, quan điểm của Đảng và Nhà nước 

ta về chính sách dân tộc là nhất quán, theo nguyên tắc: Các dân tộc bình đẳng, 

đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là mục 

tiêu chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta.  

 

Bình đẳng giữa các dân tộc là một nguyên tắc cơ bản có ý nghĩa quan trọng 

hàng đầu của chính sách dân tộc về quyền của các dân tộc thiểu số. Các dân tộc 

không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ phát triển cao hay thấp đều ngang 

nhau về quyền lợi và nghĩa vụ trong mọi lĩnh vực hoạt động cuả đời sống xã 

hội và được bảo đảm bằng Hiến pháp và pháp luật. Quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc, trước hết là quyền bình đẳng về chính trị, chống mọi biểu hiện chia rẽ 

kỳ thị dân tộc, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ty dân tộc,… Quyền bình 

đẳng về kinh tế, đảm bảo sự bình đẳng trong quan hệ lợi ích giữa các dân tộc. 

Nhà nước có trách nhiệm giúp các dân tộc có kinh tế chậm phát triển để cùng 

đạt được trình độ phát triển chung với các dân tộc khác trong cả nước. Bình 
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đẳng về văn hoá, xã hội bảo đảm cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá 

của các dân tộc, làm phong phú và đa dạng nền văn hoá Việt Nam thống nhất. 

- Các dân tộc Việt Nam đã cùng chung sống lâu đời bên nhau, gắn bó máu thịt 

với nhau, no đói có nhau, vinh nhục cùng nhau, đồng cam cộng khổ, sống chết 

một lòng sát cánh cùng nhau dựng nước và giữ nước. Truyền thống đoàn kết 

đó được gìn giữ và phát triển trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử, gắn 

kết các dân tộc chung sức xây dựng tổ quốc Việt Nam thống nhất.  

- Do lịch sử để lại, hiện nay giữa các dân tộc ở nước ta vẫn còn đang tồn tại 

tình trạng phát triển không đồng đều. Tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân 

tộc để cùng phát triển là một tất yếu khách quan trong một quốc gia đa dân tộc. 

Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã coi tương trợ nhau cùng phát triển là một 

nguyên tắc quan trọng của chính sách dân tộc trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ 

nghĩa xã hội.  

Các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế – xã hội cao hơn phải có trách nhiệm 

giúp đỡ các dân tộc có điều kiện phát triển khó khăn hơn. Tương trợ lẫn nhau 

không phải chỉ là giúp đỡ một chiều, ngược lại chính sự phát triển của dân tộc 

này là điều kiện để cho các dân tộc khác ngày càng phát triển hơn.  

Giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội. Tương trợ, giúp nhau để không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, nhằm thực hiện đầy đủ 

quyền bình đẳng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.  

Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc, 

nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.  

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát 

huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình. 

Nhà nước thực hiện chính sách phát triển mọi mặt, từng bước nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số” - Điều 5, Hiến pháp 

nước CHXHCN Việt Nam, 1992.  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX về 

công tác dân tộc đã khẳng định chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay là: 

“Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế – xã hội các vùng dân tộc và miền núi, trước 
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hết, tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng, xoá đói, giảm nghèo; 

khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đi đôi với bảo vệ bền 

vững môi trường sinh thái; phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường của đồng 

bào các dân tộc, đồng thời tăng cường sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và 

sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.  

Xuất phát từ những quan điểm trên, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng 

dân tộc thiểu số tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:  

- Xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trọng 

tâm là đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, trong những năm trước mắt tập 

trung trợ giúp đồng bào nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. 

- Phát triển sản xuất hàng hoá phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng vùng dân 

tộc. Khuyến khích đồng bào các dân tộc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa 

phương làm giàu cho mình và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa.  

- Ưu tiên đặc biệt phát triển giáo dục và đào tạo, coi trọng đào tạo cán bộ và 

đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số.  

- Kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu 

số góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam đa dạng, phong phú, giàu bản sắc 

dân tộc.  

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi, nâng cao 

dần mức sống của đồng bào các dân tộc, trong những năm đổi mới vừa qua và 

nhất là giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương 

chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số một cách đồng bộ và toàn 

diện, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, đã triển khai thực hiện 

nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển trên địa bàn miền núi, vùng đồng 

bào dân tộc như: Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, Chương trình xoá đói 

giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn 

miền núi, vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135),…  

Với sự quan tâm sâu sắc, chăm lo đầy đủ, cụ thể của Đảng và Nhà nước, cùng 

với tinh thần nỗ lực, cố gắng của đồng bào các dân tộc, tình hình kinh tế – xã 
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hội vùng đồng bào dân tộc đã có bước chuyển biến, tiến bộ đáng kể, cuộc sống 

của bà con dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa được cải thiện rõ rệt, 

quyền của các dân tộc thiểu số được bảo đảm đầy đủ và toàn diện. 
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