
TÀI LIỆU 

                       ẠT CHÍNH TRỊ  Ư  ƯỞ        Ệ   

              Ạ          Ư        07/11/1917 – 07/11/2017) 

I. KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH, DIỄN BIẾN VÀ Ý NGHĨA CỦA C CH M NG 

 H NG M ỜI NGA  

1. Hoàn cảnh, diễn biến  

 - Sau cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917, ở Nga tồn tại tình trạng hai 

chính quyền song song, một bên là Chính phủ lâm thời tư sản và một bên là Xô-viết 

các đại biểu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô-viết P -t -rô-grát.  rước tình hình 

đó, V.I.L nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách 

mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

 - Tháng 4/1917, V.I.Lênin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga.  

- Đ m 24/10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức đ m 6/11/1917), khởi nghĩa vũ 

trang nổ ra ở  hủ đô Pê-t -rô-grát.  

- Ngày 25/10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7/11/1917), các lực lượng 

khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở  hủ đô Pê-t -rô-grát, trừ Cung điện Mùa Ðông và 

một vài n i.  ới 2 giờ 10 phút, rạng sáng 26/10/1917, Cung điện Mùa Ðông được giải 

phóng, các bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang 

tại Pê-t -rô-grát kết thúc thắng lợi. 

- Ngày 25 10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7/11/1917  đã được ghi vào 

lịch s  là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa  háng Mười vĩ đại.  

                                

- Cách mạng  háng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế 

k    , đánh dấu một m c mới trong lịch s  phát triển của nhân loại. Nó đã xóa b  

các giai cấp bóc lột, tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản 

bị áp bức, bóc lột n ng nề thành giai cấp đứng đầu và làm chủ xã hội; giải phóng nhân 

dân lao động, đưa người lao động từ thân ph n nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước.  

- Cách mạng  háng Mười Nga thành công đã d n tới sự ra đời nhà nước xã hội 

chủ nghĩa - nhà nước chuy n chính vô sản đầu ti n trong lịch s  loài người và làm cho 

chủ nghĩa xã hội từ l  lu n trở thành hiện thực trong đời s ng chính trị thế giới. Nó báo 

hiệu quá trình cải tạo thế giới theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu. 
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- Cách mạng  háng Mười Nga đã mở ra một bước ngo t c n bản trong lịch s  

loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời 

đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản l n chủ nghĩa xã hội tr n phạm vi toàn 

thế giới. 

- Cách mạng  háng Mười Nga đánh đổ chủ nghĩa đế qu c ở ngay  chính 

qu c , đồng thời đánh vào h u phư ng của nó là các nước thuộc địa của Nga Hoàng, 

mở ra thời k  vùng d y không gì ng n cản được của các dân tộc bị áp bức, giành độc 

l p, tự do, làm lay chuyển h u phư ng rộng lớn của chủ nghĩa đế qu c thế giới. 

- Cách mạng  háng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cu n mạnh m  phong 

trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu  , châu Phi, 

châu M  Latinh.  hắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách 

mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước, như: Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ 

Đức, Hung-ga-ri,  iệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ,  riều  i n, Cu Ba và Việt Nam đã 

tạo n n những tiền đề thực tế cho sự ra đời của một hệ th ng xã hội mà trước đó chưa 

từng tồn tại trong lịch s  và ch  một thời gian ngắn sau khi ra đời – hệ th ng các nước 

xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chi ph i với nhiều quá trình quan trọng của thế giới 

hiện đại. 

- Cách mạng  háng Mười Nga có   nghĩa lịch s  và tính chất qu c tế vô cùng 

sâu rộng; không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh 

hưởng sâu xa của Cách mạng  háng Mười. Nó cho thấy: trong thời đại ngày nay, sự 

kết hợp tất yếu và tự nhi n giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ 

nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội ch ng những là mục ti u mà còn là 

động lực mạnh m  thúc đ y tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do, công b ng, 

bình đ ng và v n minh. 

II. C CH M NG  H NG M ỜI NGA VÀ C CH M NG VIỆ  NAM 

                                                  ả                

  ệ      

Đầu thế k    , các phong trào y u nước cách mạng Việt Nam đều bị thất bại 

vì không có đường l i cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, Lãnh tụ Nguyễn Ái Qu c – 

Hồ Chí Minh, sau gần 10 n m bôn ba tìm con đường cứu nước đã tiếp thu được ánh 

sáng của Cách mạng Tháng Mười.  
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Tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc 

và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Qu c sớm nắm bắt được c t lõi trong tư 

tưởng của V.I.Lênin: vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Lu n 

cư ng đã giải đáp cho Người về con đường giành độc l p dân tộc và tự do cho đồng bào 

Việt Nam mà Người đang k  công tìm kiếm. Từ đó, Nguyễn Ái Qu c đi đến nh n thức 

rõ ràng về con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người kh ng định r ng, mu n 

cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô 

sản. Đó là con đường gắn mục ti u độc l p dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn 

cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại.  

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã kh ng định 

đường l i giư ng cao ngọn cờ độc l p dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi ch  

đ  xuy n su t quá trình cách mạng Việt Nam. 

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường l i đúng 

đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách 

mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó kh n, th  thách và giành được những 

thắng lợi vĩ đại:  hắng lợi của Cách mạng Tháng  ám n m 1945, đ p tan ách th ng 

trị của thực dân, phong kiến, l p n n nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc 

ta tiến vào k  nguy n độc l p, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến ch ng xâm 

lược mà đ nh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ n m 1954, Đại thắng mùa  uân n m 

1975, giải phóng dân tộc, th ng nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ 

biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ qu c; làm tròn nghĩa vụ qu c tế cao 

cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước  đạt được những thành tựu to lớn và có   

nghĩa lịch s .  

Sau sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Li n  ô và các nước Đông Âu, các 

thế lực thù địch đã và đang ch ng phá quyết liệt, mưu toan phủ nh n mọi thành quả 

Cách mạng Tháng Mười Nga và nền tảng tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại, đó là 

chủ nghĩa Mác - L nin. Những âm mưu, thủ đoạn ch ng phá chủ nghĩa xã hội của các 

thế lực thù địch trong nhiều th p k  qua càng làm nổi b t tầm vóc và   nghĩa thời đại 

của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại. 
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Cách mạng  háng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng l n đấu 

tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là 

nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghị 

đ c biệt Việt Nam - Li n  ô nảy nở, không ngừng được củng c  và phát triển.  

Trong hai cuộc kháng chiến trường k  của dân tộc ch ng thực dân Pháp và đế 

qu c M  xâm lược, nhân dân Việt Nam đã nh n được sự giúp đ  to lớn và hiệu quả 

của Đảng, Chính phủ và nhân dân Li n  ô, đó là một nhân t  qu c tế không thể thiếu 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, th ng nhất đất nước.  

 rong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  ổ qu c Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 

nhân dân ta đã nh n được sự ủng hộ, giúp đ  nhiều m t của Li n  ô, nhất là trong 

lĩnh vực củng c  qu c phòng - an ninh.  

Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng  háng Mười Nga về vai 

trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; 

về thiết l p và củng c  kh i li n minh công nông; về phư ng pháp bạo lực cách mạng; 

về xây dựng Nhà nước chuy n chính vô sản  đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng Cộng sản Việt Nam v n dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn cách mạng Việt 

Nam.  

III. CHỦ NGHĨA  Ã HỘI HIỆN THỰC T M THỜI LÂM VÀO  HO I   ÀO, 

NG   N NHÂN VÀ  BÀI HỌC  

 Bắt đầu từ cu i những n m 80 của thế k    , Li n  ô và các nước xã hội chủ 

nghĩa ở Đông Âu bước vào thời k  khủng hoảng. Từ tháng 4/1989 trở đi, sự đổ v  

diễn ra liên tiếp ở các nước Đông Âu. Ch  trong vòng 2 n m, đến tháng 9/1991, chế 

độ xã hội chủ nghĩa ở Li n  ô và 6 nước Đông Âu đã bị sụp đổ hoàn toàn. Sự đổ v  

cũng diễn ra ở Mông Cổ, An-ba-ni, Nam  ư. 

 Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Li n  ô và Đông Âu có cả nguyên nhân 

khách quan và chủ quan, để lại những bài học sâu sắc đ i với cách mạng Việt Nam và 

thế giới. 

 1. Nguyên nhân 

       g   n nh n  h ch    n  

-  au thắng lợi của Cách mạng  háng Mười Nga, nhân dân Li n  ô đã lĩnh 

trách nhiệm đi ti n phong khai phá con đường mới, có tính đột phá trong việc xây 

dựng một chế độ xã hội mới chưa từng có trong lịch s . Do v y, những khiếm 
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khuyết nảy sinh trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực là điều khó 

tránh kh i.  

- Những th p ni n đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Li n  ô đã có bước tiến 

vượt b c, tạo n n nhiều k  tích tr n tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, v n hóa, 

qu c phòng, khoa học - k  thu t, ngoại giao... Động lực của sự phát triển mạnh m  ấy 

chính là bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.  uy nhi n, ở thời điểm nhất 

định xuất hiện sự trì trệ trong các lĩnh vực của đời s ng xã hội, làm cho nhân dân lao 

động thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đã tạo th m c  hội cho các thế lực thù 

địch tiến công xóa b  chủ nghĩa xã hội.   

1.2   g   n nh n ch     n 

-  Nguy n nhân sâu xa là từ cu i những n m 70 của thế k    , các nước xã hội 

chủ nghĩa Đông Âu và Li n  ô bắt đầu lâm vào tình trạng kinh tế - xã hội trì trệ, 

nhưng những khuyết t t của mô hình kinh tế - xã hội không được nh n thức đầy đủ và 

s a chữa tích cực.  hành tựu của cách mạng khoa học - k  thu t chưa được khai thác 

t t.  rình độ phát triển của lực lượng sản xuất ngày càng tụt h u xa h n so với các 

nền kinh tế tư bản.   c độ t ng trưởng kinh tế suy giảm li n tục.  r n thị trường, hàng 

hóa giá thành cao, giá trị s  dụng thấp làm t ng th m tình trạng mất cân đ i, khan 

hiếm hàng hóa. Đời s ng của các tầng lớp nhân dân g p nhiều khó kh n.  ình trạng 

quan li u, vi phạm dân chủ và dân chủ hình thức đã làm suy giảm nhiệt tình sáng tạo 

của quần chúng và động lực phát triển của xã hội  ô-viết.  u hướng dân tộc chủ 

nghĩa và ly khai xuất hiện. Các tầng lớp nhân dân giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước 

Liên Xô. 

-  ừ n m 1985, Li n  ô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu bắt đầu tiến 

hành công cuộc cải tổ nh m khắc phục tình trạng trì trệ trong sự phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước.  rong quá trình ch  đạo công cuộc cải tổ, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước Li n  ô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã mắc nhiều sai lầm nghi m 

trọng trong đường l i, chính sách cải tổ, đưa cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội đến 

b n bờ vực th m. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực đế qu c và phản động qu c tế 

t ng cường ph i hợp tấn công, làm thay đổi hoàn toàn chế độ chính trị - xã hội ở 

Đông Âu và Li n  ô. 
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- Việc thay đổi chế độ chính trị - xã hội ở Đông Âu và Li n  ô đã để lại 

những bài học lịch s  có   nghĩa cảnh t nh đ i với Đảng Cộng sản, những người 

cách mạng cũng như quần chúng nhân dân lao động thế giới.  rong Cách mạng 

 háng Mười Nga, một bài học kinh nghiệm lớn của thành công là phát huy vai trò 

nhân t  chủ quan tr n c  sở nắm vững các điều kiện khách quan. Các nhân t  chủ 

quan ở đây là sự chu n bị chu đáo về tư tưởng, l  lu n, tổ chức và ch  đạo thực 

tiễn. 

- Lực lượng cách mạng quyết định thắng lợi Cách mạng  háng Mười Nga là 

công nhân, nông dân, binh lính. Li n minh chiến lược này bảo đảm cho chế độ xã hội 

chủ nghĩa tồn tại và phát triển. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Li n  ô từ 

th p k  70 về sau, nhất là trong cải tổ, ngày càng xa rời nguy n tắc li n minh công - 

nông. Khi có sự c  chính trị xảy ra, công nhân, nông dân, quân đội thờ   với Đảng 

Cộng sản, th m chí còn xu ng đường biểu tình, tham gia binh biến l t đổ chính quyền 

 ô-viết. 

-  Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền lại càng khó h n ,  Cách 

mạng phải biết tự bảo vệ và có sức mạnh tự bảo vệ ; c  sở xã hội tạo ra sức mạnh ấy 

là m i li n hệ m t thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Bài học lớn từ sự sụp 

đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xô-viết đã minh chứng quan điểm này của V.I.L nin. 

Việc giành, giữ, bảo vệ chính quyền là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 

dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, 

một Nhà nước hết lòng phục vụ nhân dân. 

- Việc thay đổi chế độ chính trị - xã hội ở Đông Âu và Li n  ô để lại bài học 

lớn về công tác tư tưởng. Những r i loạn xã hội được bắt đầu từ r i loạn thông tin và 

phân rã tư tưởng.  ự do báo chí, truyền thông, tự do đa nguy n   kiến một cách vô 

nguy n tắc, không có sự quản l  của Nhà nước, không có định hướng tư tưởng chính 

trị của Đảng Cộng sản. Các c  quan báo chí, truyền thông phân hóa và đảo chiều, tiến 

công phủ nh n thành tựu cách mạng và bôi nhọ lịch s ; phủ nh n vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản và vai trò quản l  Nhà nước  ô-viết; tiến công xóa b  nền tảng tư 

tưởng của chế độ là chủ nghĩa Mác-L nin. Việc buông l ng quản l  tr n địa tư tưởng, 

v n hóa, th m chí dung túng cho sự quá khích của các lực lượng cực đoan, đã d n đến 

h u quả nghi m trọng làm r i loạn xã hội. 
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- Đảng Cộng sản và Nhà nước Li n  ô trong công cuộc cải tổ đã mắc sai lầm 

nghi m trọng khi chủ trư ng  phi chính trị hóa quân đội .  ự mất phư ng hướng 

chính trị của các lực lượng vũ trang  ô-viết không ch  góp phần quan trọng làm thay 

đổi chế độ chính trị - xã hội ở Li n  ô, mà còn đe dọa sự tồn vong của cả thế giới khi 

lực lượng này sở hữu kho vũ khí hạt nhân. 

-  rong công cuộc cải tổ, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã bị buông l ng 

d n đến có nhiều nhượng bộ, th a hiệp vô nguy n tắc với các lực lượng ch ng chủ 

nghĩa xã hội, tạo điều kiện cho chủ nghĩa đế qu c và phản động qu c tế câu kết với 

các lực lượng đ i l p trong nước gây bạo loạn phản cách mạng, thực hiện thành công 

chiến lược  diễn biến hòa bình . 

IV. KẾ  H A NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA C CH M NG  H NG M ỜI NGA, VIỆT 

NAM KI N ĐỊNH MỤC  I  , LÝ   ỞNG CỦA ĐẢNG, TIẾP TỤC Đ   M NH 

 OÀN DIỆN, Đ NG BỘ C NG C ỘC Đ I MỚI, Đ A ĐẤ  N ỚC PHÁT TRIỂN 

NHANH VÀ BỀN VỮNG 

1.  rong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc của nhân dân 

các nước vì hòa bình, độc l p dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội diễn ra rất phức tạp. 

Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó kh n, th  thách. Nh n thức sâu sắc những 

nguy n nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Li n  ô và các nước Đông 

Âu, Đảng ta đã ki n quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986  đã khởi 

xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nguy n tắc ch  đạo sự nghiệp đổi mới 

được Đảng ta luôn quán triệt là: Đổi mới tr n nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc l p dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.  rong bất k  

điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục 

ti u, con đường đã chọn. Đó vừa là tư tưởng, vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi 

phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng để từng bước 

hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường độc l p 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Cư ng lĩnh xây dựng đất nước trong thời k  quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ 

sung, phát triển n m 2011) kh ng định: Đi l n chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân 

dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch s . 



 8 

 Hiến pháp n m 2013 tiếp tục kh ng định: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội ti n 

phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội ti n phong của nhân dân lao động và của 

dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 

và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - L nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư 

tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

 2. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam gần 90 

n m qua đã giành được những thắng lợi to lớn mang tính bước ngo t lịch s . Nhân 

dân ta kiên định sự nghiệp đổi mới, ki n định mục ti u độc l p dân tộc gắn liền với 

chủ nghĩa xã hội, tiếp tục con đường đi l n chủ nghĩa xã hội;  ã hội xã hội chủ nghĩa 

mà chúng ta xây dựng và hướng tới là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công b ng, v n minh. Để đạt tới mục ti u cao cả đó, tất yếu phải trải qua nhiều ch ng 

đường khó kh n, gian khổ với những bước đi, hình thức phù hợp trong su t thời k  

quá độ.  rước mắt cần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 -   ng cường xây dựng, ch nh đ n Đảng; ng n ch n, đ y lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, l i s ng, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội 

bộ theo tinh thần Nghị quyết  rung ư ng 4 (khóa XII) gắn với thực hiện có hiệu quả 

Ch  thị s  05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  Về đ y mạnh học t p và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh , không ngừng học t p, nâng cao 

nh n thức và v n dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - L nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào 

thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

 - Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ th ng chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả; đ y mạnh đấu tranh phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, quan liêu.   p 

trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ n ng lực, ph m chất và uy tín, ngang tầm nhiệm 

vụ. 

 -   p trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng t ng trưởng, n ng 

suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.  iếp tục thực hiện có hiệu quả ba 

đột phá chiến lược, c  cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô 

hình t ng trưởng; đ y mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Chú trọng giải quyết t t vấn đề c  cấu lại doanh nghiệp nhà nước, c  cấu lại ngân 

sách nhà nước, x  lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công gắn với việc triển khai 
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thực hiện có hiệu quả ba nghị quyết Trung ư ng 5 (Khóa XII) về: Hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;  iếp tục c  cấu lại, đổi mới và 

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân. 

 - Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc l p, chủ quyền, th ng 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của  ổ qu c; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát 

triển đất nước; bảo đảm an ninh qu c gia, giữ gìn tr t tự, an toàn xã hội. Mở rộng và 

đưa vào chiều sâu các quan hệ đ i ngoại; t n dụng thời c , vượt qua thách thức, thực 

hiện hiệu quả hội nh p qu c tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín 

của đất nước trên trường qu c tế. 

 - Thu hút, phát huy mạnh m  mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. 

Ch m lo nâng cao đời s ng v t chất, tinh thần, giải quyết t t những vấn đề bức 

thiết; t ng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con 

người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc. 

 - Phát huy nhân t  con người trong mọi lĩnh vực của đời s ng xã hội; t p trung 

xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, l i s ng, trí tuệ và n ng lực làm việc; xây 

dựng môi trường v n hoá lành mạnh. 

                     ƯƠ   


