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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

(Ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

2. Thời lượng: 3 tín chỉ 

- Nghe giảng: 70% 

- Thảo luận: 30% 

3. Trình độ: Dùng cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

4. Mục tiêu của môn học: 

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới 

trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây 

dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước. 

5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 

6. Mô tả vắn tắt nội dung: Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 8 chương: 

Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 

của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương III: 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); 

chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; 

chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; chương VIII: 

Đường lối đối ngoại. 

Nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản 

có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Phải nghiên cứu trước giáo trình, đọc các tài liệu có liên quan đến môn học theo 

sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng. 

- Tham dự các buổi thảo luận, các buổi lên lớp theo quy định. 
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8. Tài liệu học tập: 

- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, xuất bản. 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Các Văn kiện, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Theo quy chế hiện hành về đào tạo trình độ đại học, 

cao đẳng. 

10. Chương trình môn học: 

Chương mở đầu 

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN ĐƯỜNG 

LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 

a) Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là 

đội tiên 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 dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam 

lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 

cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. 

- Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của 

Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường 

lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị ...của Đảng. 

b) Đối tượng nghiên cứu môn học 

- Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, 

chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc, dân 

chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định 

đường lối cách mạng Việt Nam. 

- Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng 

của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới 
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II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC 

1. Phương pháp nghiên cứu 

a) Cơ sở phương pháp luận 

Nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải 

trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan điểm 

có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh. 

b) Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic, ngoài 

ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp và diễn 

dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa... thích hợp với từng nội dung của môn học. 

2. Ý nghĩa của học tập môn học 

a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ 

cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng 

đại của đất nước. 

c) Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải 

quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng. 

 

Chương I 

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ 

ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 

 

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 

a) Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó 

- Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc 

chủ nghĩa và chính sách tăng cường xâm lược, áp bức các dân tộc thuộc địa. 

- Hậu quả chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc: Mâu thuẫn giữa các dân 

tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm 

lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. 

b) Chủ nghĩa Mác-Lênin 

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản. 

- Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào yêu 

nước và phong trào công nhân phát triển theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới 

sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam 
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c) Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản 

- Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng 

chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”[1]. 

- Sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đối với cách mạng Việt Nam 

- Quốc tế Cộng sản: Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng 

trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ đạo về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản 

ở Việt Nam. 

2. Hoàn cảnh trong nước 

a) Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp 

- Chính sách cai trị của thực dân Pháp 

- Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội 

b) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế 

kỷ XX 

- Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản: nguyên nhân thất 

bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào 

- Sự khủng hoảng về con đường cứu nước và nhiệm vụ lịch sử đặt ra 

c) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 

- Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản; sự ra đời các tổ 

chức cộng sản ở Việt Nam. 

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN 

CỦA ĐẢNG 

1. Hội nghị thành lập Đảng 

a) Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam 

b) Thảo luận xác định và thông qua các văn kiện của Đảng 

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (gồm các văn kiện: Chánh cương vắn tắt 

của Đảng; Sách lược vắn tắt của Đảng; Chương trình tóm tắt của Đảng) 

a) Phương hướng chiến lược và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam 

b) Lực lượng cách mạng 

c) Lãnh đạo cách mạng 

d) Quan hệ với phong trào cách mạng thế giới 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-52-2008-QD-BGDDT-chuong-trinh-Ly-luan-chinh-tri-dai-hoc-cao-dang-dung-cho-sinh-vien-khoi-khong-chuyen-nganh-Mac-Lenin-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-70733.aspx#_ftn1
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3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng 

a) Xác lập sự lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công 

nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng; thống nhất tư tưởng, 

chính trị và tổ chức phong trào cộng sản Việt Nam. 

b) Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng phát triển 

của cách mạng Việt Nam; giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng 

Việt Nam; nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

c) Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới, tranh thủ 

được sự ủng hộ của cách mạng thế giới. 

 

Chương II. 

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 

 

I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 

1. Trong những năm 1930-1935 

a) Luận cương Chính trị tháng 10-1930 

- Nội dung Luận cương. 

- Ý nghĩa của Luận cương 

b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng 

- Đấu tranh chống khủng bố trắng 

- Chủ trương khôi phục tổ chức đảng 

2. Trong những năm 1936-1939 

a) Hoàn cảnh lịch sử 

- Tình hình thế giới 

- Tình hình trong nước 

b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng 

- Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh. 

- Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ 

II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 

1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng 

a) Tình hình thế giới và trong nước 

- Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ 

- Tình hình trong nước 
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b) Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

- Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu 

- Thành lập Mặt trận Việt Minh, để đoàn kết, tập hợp các lực lượng cách mạng 

nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc 

- Quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm 

c) Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 

- Về lý luận 

- Về thực tiễn 

2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 

a) Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần 

- Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước 

- Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận 

b) Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa 

- Chủ trương 

- Ý nghĩa 

c) Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng 

Tháng Tám 

- Kết quả và ý nghĩa 

- Nguyên nhân thắng lợi 

- Bài học kinh nghiệm 

 

Chương III. 

ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ 

XÂM LƯỢC (1945-1975) 

 

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) 

a) Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

b) Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng 

- Nội dung chủ trương 
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- Ý nghĩa của chủ trương 

c) Kết quả, ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

- Kết quả 

- Ý nghĩa 

- Nguyên nhân thắng lợi 

- Bài học kinh nghiệm 

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân 

chủ nhân dân (1946-1954) 

a) Hoàn cảnh lịch sử 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

b) Quá trình hình thành và nội dung đường lối 

- Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính 

(1946-1950) 

- Phát triển đường lối theo phương châm hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển 

chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội (1951-1954) 

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

a) Kết quả và ý nghĩa thắng lợi của việc thực hiện đường lối 

- Kết quả 

+ Chính trị 

+ Quân sự 

+ Ngoại giao 

- Ý nghĩa 

+ Trong nước 

+ Quốc tế 

b) Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

- Nguyên nhân thắng lợi 

- Bài học kinh nghiệm 

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

(1954-1975) 

1. Giai đoạn 1954-1964 

a) Hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7- 1954 



8 

 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

b) Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối 

- Quá trình hình thành và nội dung đường lối 

- Ý nghĩa đường lối 

2. Giai đoạn 1965-1975 

a) Hoàn cảnh lịch sử 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

b) Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa đường lối 

- Quá trình hình thành và nội dung đường lối 

- Ý nghĩa đường lối 

3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. 

a) Kết quả và ý nghĩa thắng lợi 

b) Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm 

 

Chương IV. 

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ 

 

I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI 

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá 

a) Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa 

- Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá 

- Phương hướng của công nghiệp hoá 

b) Đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới 

- Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát 

triển công nghiệp nặng, gắn với cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp. 

- Chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các 

nước xã hội chủ nghĩa... 

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a) Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa 

b) Hạn chế và nguyên nhân 
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II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá 

a) Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công 

nghiệp hoá thời kỳ 1960-1986 

b) Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá từ Đại hội VI đến Đại hội X 

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

a) Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

Đại hội X đề ra mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế 

tri thức: 

- Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển 

-Tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại 

b) Quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

- Công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá; công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với 

phát triển kinh tế tri thức 

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế 

- Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và 

bền vững 

- Coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực của công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá 

- Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến 

bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học 

3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế 

tri thức 

a) Nội dung 

- Phát triển các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức 

- Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng... 

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý 

- Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động... 

b) Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức 

- Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, giải quyết đồng 

bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn 



10 

 

- Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 

- Phát triển kinh tế vùng 

- Phát triển kinh tế biển 

- Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ 

- Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên 

4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a) Kết quả thực hiện đường lối và ý nghĩa 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

 

Chương V. 

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA 

 

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới 

a) Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp. 

- Đặc điểm 

- Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình thực hiện cơ chế 

kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp 

b) Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 

- Nhu cầu thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 

- Các chủ trương, chính sách đổi mới từng phần từ năm 1979 đến năm 1985 và nhu 

cầu phải đổi mới triệt để cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp 

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới 

a) Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII 

- Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành 

tựu phát triển chung của nhân loại 

- Kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

- Có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta 

b) Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X 

- Đại hội IX khẳng định: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 
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- Đại hội X làm rõ hơn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường 

ở nước ta, thể hiện trên 4 tiêu chí: 

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản 

a) Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường 

- Thể chế kinh tế 

- Thể chế kinh tế thị trường 

b) Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

- Mục tiêu cơ bản đến năm 2020 

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 

c) Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của 

kinh tế thị trường... 

- Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa các 

yếu tố thị trường... 

- Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại, kinh 

nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta 

- Chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng... vừa 

làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước... 

2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa 

a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

b) Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp 

và các tổ chức sản xuất kinh doanh 

c) Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ 

các loại thị trường. 

d) Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội 

trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường 

e) Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự 

tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a) Kết quả và ý nghĩa 
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b) Hạn chế và nguyên nhân 

 

Chương VI. 

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 

I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI 

MỚI (1975-1986) 

1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị của Đảng 

a) Hoàn cảnh lịch sử 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

b) Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị 

- Cơ sở hình thành chủ trương 

- Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị 

2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a) Kết quả và ý nghĩa 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

II. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 

1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị 

a) Cơ sở hình thành đường lối 

- Yêu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế 

- Yêu cầu giữ vững ổn định chính trị - xã hội, mở rộng và phát huy dân chủ xã hội 

chủ nghĩa 

- Yêu cầu mở rộng đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế 

- Yêu cầu khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của hệ thống chính trị nước ta 

trước đổi mới 

b) Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng hệ thống chính trị 

- Sử dụng khái niệm hệ thống chính trị thay thế khái niệm hệ thống chuyên chính 

vô sản 

- Nhận thức rõ hơn về cơ cấu và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta 

- Nhận thức rõ hơn về yêu cầu dân chủ hoá đời sống xã hội 

- Đổi mới nhận thức về Nhà nước và Nhà nước pháp quyền 
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- Nhận thức rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ 

thống chính trị 

2. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 

a) Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị 

- Mục tiêu 

- Quan điểm 

b) Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị 

- Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị 

- Xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị 

- Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hệ thống 

chính trị 

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a) Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

 

Chương VII. 

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ; GIẢI QUYẾT 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

 

I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ 

1. Thời kỳ trước đổi mới 

a) Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới 

- Trong những năm 1943-1975 

- Trong những năm 1975-1986 

b) Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

- Kết quả và ý nghĩa 

- Hạn chế và nguyên nhân 

2. Trong thời kỳ đổi mới 

a) Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá 

- Trong những năm 1986-1995 

- Trong những năm 1996-2008 
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b) Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hoá 

- Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 

- Nền văn hoá mà ta xây dựng là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

- Nền văn hoá Việt Nam là nền văn hoá thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng 

các dân tộc 

- Xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, 

trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng 

- Văn hoá là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách 

mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng 

- Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu 

c) Chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hoá 

- Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội 

- Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội 

- Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại 

- Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ 

- Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam trong 

thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 

d) Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

- Kết quả và ý nghĩa 

- Hạn chế và nguyên nhân 

II. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ 

XÃ HỘI 

1. Thời kỳ trước đổi mới 

a) Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội 

- Trong những năm chiến tranh 

- Trong những năm xây dựng hoà bình 

b) Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

- Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa 

- Hạn chế và nguyên nhân 
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2. Trong thời kỳ đổi mới 

a) Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội 

- Trong những năm 1986-1995 

- Trong những năm 1996-2008 

b) Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội 

- Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội 

- Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công 

bằng xã hội trong từng chính sách phát triển 

- Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ 

giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ 

- Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người 

(HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội 

c) Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội 

- Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả các 

mục tiêu xoá đói giảm nghèo. 

- Bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân, tạo việc 

làm và thu nhập, chăm sóc sức khoẻ... 

- Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả 

- Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi 

- Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình 

- Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội 

- Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng 

d) Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

- Kết quả và ý nghĩa 

- Hạn chế và nguyên nhân 

Chương VIII. 

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI 

 

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1975-1985) 

1. Hoàn cảnh lịch sử 

a) Tình hình thế giới 

- Đặc điểm và xu thế quốc tế 

- Tình hình các nước xã hội chủ nghĩa 
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b) Tình hình trong nước 

- Thuận lợi 

- Khó khăn 

2. Chủ trương đối ngoại của Đảng 

a) Nhiệm vụ đối ngoại 

b) Chủ trương đối ngoại với các nước 

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a) Kết quả và ý nghĩa 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

II. ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THỜI KỲ ĐỔI MỚI. 

1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối 

a) Hoàn cảnh lịch sử 

- Tình hình thế giới từ thập kỷ 80, thế kỷ XX đến nay (đặc điểm thế giới; các xu 

thế quốc tế) 

- Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (phá thế bị bao vây, cấm vận; chống 

tụt hậu về kinh tế) 

b) Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối 

- Giai đoạn (1986-1996): xác lập đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa 

dạng hoá, đa phương hóa quan hệ quốc tế 

- Giai đoạn (1996-2008): bổ sung và hoàn chỉnh đường lối đối ngoại, chủ động, 

tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 

2. Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế 

a) Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo 

- Cơ hội và thách thức 

- Mục tiêu, nhiệm vụ 

- Tư tưởng chỉ đạo 

b) Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế 

quốc tế 

- Đưa các quan hệ đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững 

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp 

- Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các 

nguyên tắc, quy định của WTO 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước 
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- Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội 

nhập kinh tế quốc tế 

- Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập 

- Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập 

- Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối 

ngoại nhân dân; chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại 

- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với 

các hoạt động đối ngoại. 

3. Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 

a) Thành tựu và ý nghĩa 

- Thành tựu 

+ Phá thế bị bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc 

tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

+ Giải quyết hoà bình các vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với các nước liên quan 

+ Mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá (thiết lập, 

mở rộng quan hệ với các nước, tham gia tích cực tại Liên hợp quốc...) 

+ Tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế (tham gia AFTA, APEC, WTO) 

+ Thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ và 

kỹ năng quản lý 

+ Từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế vào môi 

trường cạnh tranh 

- Ý nghĩa 

+ Kết hợp nội lực với ngoại lực, hình thành sức mạnh tổng hợp góp phần đưa đến 

những thành tựu kinh tế to lớn 

+ Giữ vững, củng cố độc lập tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa 

+ Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế 

b) Hạn chế và nguyên nhân 

- Trong quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn chúng ta còn lúng túng, bị động... 

- Một số chủ trương, cơ chế, chính sách chậm được đổi mới so với yêu cầu mở 

rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; luật pháp, chính sách quản lý kinh tế - 

thương mại chưa hoàn chỉnh 

- Chưa hình thành được một kế hoạch tổng thể và dài hạn về hội nhập kinh tế quốc 

tế và một lộ trình hợp lý cho việc thực hiện các cam kết 

- Doanh nghiệp nước ta còn yếu cả về sản xuất, quản lý và khả năng cạnh tranh 
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- Đội ngũ cán bộ công tác đối ngoại còn thiếu và yếu; công tác tổ chức chỉ đạo 

chưa sát và chưa kịp thời. 

 
[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, t8, NXB, Chính trị quốc gia, H. 2002, tr562. 
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