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Chủ nghĩa xã hội dù đang khủng hoảng cả về lý luận và thực tiễn, nhưng với cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại, nhân loại đã bước vào một thời kỳ phát triển mới – thời kỳ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Với Đổi mới, Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng, nắm bắt 
thời cơ, phát huy lợi thế, khai thác động lực mạnh mẽ bước vào thời kỳ phát triển mới nhằm 
sớm thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
 
Phát triển định hướng xã hội chủ nghıã xã (XHCN) không qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa (TBCN) là 
một vâń đề ly ́luận cốt yếu trong ly ́luận cách mạng XHCN không chỉ đối với Việt Nam, mà cả với 
sự phat́ triển ly ́luận cách mạng XHCN ở các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế. 
 
Mấy chục năm qua, các học giả đã có hàng chục nghıǹ công trıǹh, bài viết nghiên cứu xoay 
quanh chủ đề con đường phát triển chủ nghĩa xã hội (CNXH). Các thành tựu nghiên cứu đạt 
được rất đa dạng, phong phú, tuy nhiên, những kết qua ̉ấy lại rất khác nhau, và thường không 
đạt được sự đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu, kể cả những nhà nghiên cứu theo lập trường 
mác-xıt́. Đó là do mục đıćh nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận, lập trường tư 
tưởng… khác nhau. 
 
Hơn thế, phong trào XHCN vừa trải qua khủng hoảng toàn diện, nghiêm trọng cả về thực tiễn và 
ly ́luận. Đó là hệ thống ly ́luận xây dựng CNXH theo mô hıǹh Xôviết trước đây là giáo điều, xơ 
cứng, chủ quan, duy y ́chı,́ bât́ châṕ quy luật khách quan… đã thực sự lỗi thời, không phù hợp 
với những thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại. Đó là hệ thống CNXH hiện thực rơi vào 
khủng hoảng toàn diện, tan rã ở châu Âu. Những nước XHCN còn lại đã mở cửa, đổi mới toàn 
diện và đã bước vào một giai đoạn phát triển mới không còn theo mô hıǹh cũ. 
 
Về mặt ly ́luận và thực tiễn cần phải nhıǹ nhận một cách khách quan, khoa học rằng sau hơn 30 
năm cải cách ở Trung Quốc và 30 đổi mới ở Việt Nam, mô hıǹh ly ́luận và thực tiễn xây dựng 
CNXH mới mà hai quốc gia này chủ trương và tiến hành hiện thực hóa đã khác rất xa mô hıǹh 
CNXH Xôviết trước đây. Tuy nhiên, cả ly ́luận và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam và Trung 
Quốc cơ ban̉ là khác nhau, mặc dù về nguyên tắc và mục tiêu XHCN là tương đồng. 
 
Dù có nhiều điểm khác nhau nhưng, sau cải cách, đổi mới các nước phát triển theo con đường 
XHCN mới đã tạo ra sự phát triển kinh tế – xã hội được đánh gia ́là thần kỳ. Trong khi, các nước 
Đông Âu và Liên Xô sau khi hệ thống XHCN ở châu Âu tan rã và không ít nước rơi vào khủng 
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hoảng toàn diện cả kinh tế, chính trị và xã hội. Cho đến nay, mặc dù đã qua 30 năm, nhiều nước 
vẫn chưa thực sự thoat́ ra khỏi khủng hoan̉g. Mặc dù vậy, vào thời điểm hiện nay, dù nhiều 
quốc gia còn bât́ ổn, đời sống của người dân còn rất khó khăn nhưng hầu như đa số người dân 
ở các quốc gia này, không muốn quay trở lại xây dựng CNXH theo mô hình như trước đây. 
 
Rõ ràng, niềm tin của người dân về CNXH theo mô hıǹh trước đây ở những quốc gia châu Âu đã 
từng xây dựng CNXH hiện thực ở thế ky ̉XX đã bi ̣tổn thương nặng nề. Chủ nghıã xã hội như đã 
tồn tại trở thành nỗi aḿ ảnh trong đời sống nhân loại. Chıńh điều này đặt ra cho những nhà 
nghiên cứu cần phải có cách tiếp cận mới với ly ́luận về CNXH của nghĩa Mác – Lênnin. Cần phải 
vận dụng sańg tạo ly ́luận ấy không chı ̉bởi những điều kiện đặc thù của mỗi quốc gia, mà phải 
đặt nó trong bối cảnh mới của tiến trình lịch sử thế giới. Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế ngày nay không một quốc gia nào có thể tồn tại và phat́ triển nếu không nằm 
trong chın̉h thể vận động và phát triển chung của toàn nhân loại. 
 
Qua nghiên cứu, phân tıćh, tım̀ hiểu các quan điểm của các nhà kinh điển, của các học gia ̉mác-
xıt́ và ngoài mác-xıt́ xung quanh vấn đề CNXH và con đường XHCN ở các quốc gia theo mô hıǹh 
Xôviết trước đây; tım̀ hiểu những nhân tố tác động đến qua ́trıǹh phát triển định hướng XHCN 
không trải qua giai đoạn TBCN; các nhân tố thời đại và nhân tố đặc thù của mỗi nước; thực 
trạng công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN ở nước ta 30 năm qua, bước đầu chúng tôi xin 
trao đổi một số vấn đề lý luận căn bản về thời kỳ phát triển định hướng XHCN ở Việt Nam hiện 
nay. 
 
Thứ nhất, vâń đề bỏ qua chế độ tư ban̉ chủ nghıã 
 
Nêu vấn đề thời kỳ phát triển định hướng XHCN về mặt lý luận sẽ liên quan tới quan điểm “quá 
độ lên CNXH, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”. Đây là một vấn đề lý luận hiện nay đã được 
khẳng định. Tìm hiểu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này từ khi thành lập 
đến nay ta thấy đây là một vấn đề lý luận cốt yếu nhưng cũng đã có nhiều sự điều chỉnh trong 
các thời kỳ cách mạng khác nhau. 
 
Thật vậy, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay để tiến lên CNXH, đã có sự 
thay đổi căn bản: Từ “tiến thẳng lên CNXH”, đến “bỏ qua giai đoạn phat́ triển TBCN”, và hiện 
nay là “bỏ qua chế độ TBCN”. Cần làm rõ: có thể bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa (TBCN) với tư 
cách là một chế độ xã hội được không ? Bỏ qua chế độ TBCN nhưng có sử dụng và phat́ huy 
những nhân tố nào của giai đoạn phát triển tư ban̉ chủ nghıã?. 
 
Đặt vấn đề về mặt tư duy: bỏ qua chế độ TBCN có phải là sự khẳng điṇh chế độ TBCN là chế độ 
xã hội xâú xa đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của nhân loại, do đó cần phải “bỏ 
qua”, loại bỏ chế độ đó trong qua ́trıǹh phát triển của lic̣h sử loài người hay không. Như vậy, có 
nhận thức đúng sự tồn tại khách quan, tất yếu hiện nay của CNTB không? có phù hợp với sự 
phat́ triển tự nhiên của lic̣h sử không? và có tiếp tục gây ra sự kỳ thị, đối kháng, đối đấu giữa sự 
phat́ triển của Việt Nam hiện nay với phần còn lại của thế giới là TBCN hay không? Có tách biệt 
sự vận động và phát triển của Việt Nam hiện nay ra khỏi quỹ đạo phát triển chung của thế giới 
ngày nay hay không? Đây là một vấn đề lý luận rất cốt yếu. 
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Với sự nhận thức phát triển của Việt Nam hiện nay là “thời kỳ phat́ triển điṇh hướng xã hội chủ 
nghıã” nghĩa là chúng ta chỉ xác định con đường và đích đến của riêng Việt Nam, không đề cập, 
không làm tổn thương đến sự phát triển và mô hình phát triển của các quốc gia khác, các chế 
độ chính trị khác. Thực tế là với toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập 
quốc tế, Việt Nam ngày càng tham gia một cách toàn diện vào đời sống chung của toàn cầu và 
đã trở thành một thực thể tích cực có nhiều đóng góp cho phát triển chung của khu vực và thế 
giới. 
 
Thứ hai, về những điều kiện tiên quyết để tiến lên chủ nghıã xã hội ở “cać nước lạc hậu” 
trong thời đại ngày nay 
 
Những điều kiện tiên quyết mà C. Mác, Ph. Ănghen, V.I. Lê-nin đã dự đoań khả năng các nước 
lạc hậu phát triển lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN đó là: 
 
– Chủ nghĩa tư bản đã phát triển lên tới đỉnh cao ở các nước tiên tiến; 
– Cách mạng vô san̉ đã thắng lợi ở Tây Âu; 
– Cách mạng vô san̉ ở Tây Âu kết hợp với cách mạng ở các nước lạc hậu; 
– Sự nêu gương và sự ủng hộ tıćh cực của cách mạng XHCN ở phương Tây đối với các nước lạc 
hậu đi theo con đường XHCN; 
– Những lực lượng tiên tiến của các nước “lạc hậu” chủ động thực hiện quá trıǹh phat́ triển bỏ 
qua CNTB. 
 
Rõ ràng, những điều kiện tiên quyết mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, dự báo 
khi đó đến nay hầu như không còn nữa /hay không còn phù hợp. Tuy nhiên, nhìn một cách 
khách quan các điều kiện này ta thấy, vào thời điểm đó, trong tư duy của các ông luôn thường 
trực ý thức quyết liệt rằng, giữa CNTB và chủ nghĩa cộng sản luôn hiện diện trong tình trạng đấu 
tranh sinh tử “một mất một còn”, kiểu như “chủ nghĩa xã hội là người đào mồ chôn chủ nghĩa 
tư bản”. Nghĩa là CNTB và CNXH luôn đối đấu và phủ định nhau. Nhân loại được đặt trước lựa 
chọn duy nhất: hoặc CNTB, hoặc CNXH. Hệ lụy của tư duy ấy là đã chia thế giới thành hai phe, 
hai hệ thống đối đầu nhau, tìm mọi cách tiêu diệt nhau… đã dẫn đến chiến tranh lạnh, chạy đua 
vũ trang và cuối cùng là góp phần dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn hệ thống XHCN ở châu Âu nửa 
cuối thế kỷ XX. Trong cuộc đối đầu “một mất một còn” ấy CNXH hiện thực theo mô hình Xôviết 
về cơ bản đã bị tiêu diệt và CNTB với rất nhiều khuyết tật của nó vẫn tiếp tục tồn tại và phát 
triển. 
 
Vì lẽ đó, trong điều kiện hiện nay, khi mà các điều kiện tiên quyết nêu trên không còn thì để 
tiến lên CNXH chúng ta phải làm thế nào?. 
 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thế giới 
đã ở một trạng thái hoàn toàn mới. Có người gọi đó là một “thế giới phẳng”. Hầu như mọi rào 
cản giữa các quốc gia, các khu vực cơ bản đã được dỡ bỏ. Mọi quốc gia tồn tại trong trạng thái 
tùy thuộc lẫn nhau. Một sự kiện kinh tế, chính trị, an ninh, môi trường… diễn ra ở một quốc gia 
có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác. Đặc biệt sau khi hệ thống CNXH ở châu Âu sụp đổ 
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và chiến tranh lạnh kết thúc thì CNTB trở thành “nhân vật chính” của vũ đài thế giới và sự vận 
động, phát triển của lịch sử thế giới ngày nay nhìn chung bi ̣chi phối bởi CNTB hiện đại. 
 
Trong điều kiện hiện nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quan hệ hữu nghị với hầu như 
các quốc gia trên thế giới; đặc biệt có quan hệ đối tác chiến lược với hầu như các cường quốc. 
Việt Nam không chỉ là thành viên tích cực của cộng đồng thế giới mà còn là thành viên có vai trò 
và vị trí quan trọng trong các thế chể, định chế, các liên minh kinh tế, xã hội rộng lớn toàn cầu. 
 
Trong bối cảnh mới, mặc dù chúng ta gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng rõ ràng chúng ta 
cũng có nhiều điều kiện và cơ hội phát triển hơn. Vấn đề là ta phải đặt mình vào trong bối cảnh 
ấy, một cách khách quan và đề cao tính mục đích của thời kỳ phát triển định hướng XHCN để ta 
có chiến lược, chủ trương, biện pháp và giải pháp hướng tới ngăn chặn nguy cơ, hạn chế thách 
thức, có nhiều điều kiện để tận dụng thời cơ và cơ hội hơn cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất 
nước. Vấn đề quan trọng là trong quá trình mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng 
chúng ta cần phải đề cao tính mục đích của sự phát triển – đó là CNXH, từ sự đề cao mục đích, 
chúng ta phải biết tận dụng nhiều điều kiện, cơ hội khách quan, kịp thời nắm bắt thời cơ – 
nghĩa là tìm phương tiện, phương thức, nguồn lực, động lực để sớm đạt được mục đích xây 
dựng thành công CNXH ở Việt Nam. 
 
Muốn vậy chúng ta phải ngày càng thực sự trở thành một thành viên tích cực và có trách nhiệm 
của cộng đồng thế giới; cũng như thực sự trở thành “bạn” của mọi quốc gia, dân tộc trên thế 
giới. Đây chính là một điều kiện “tiên quyết”, “bắt buộc” để chúng ta thực hiện được các mục 
tiêu và nhiệm vụ của thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa. 
 
Thực là những điều kiện khách quan và chủ quan cho sự phát triển của mỗi quốc gia ở những 
thời điểm nhất định chỉ xuất hiện vào đúng những thời điểm đó, vì vậy, những dự báo lý luận 
dù có thần kỳ đến mấy cũng không thể bao chứa hết. 
 
Thứ ba, xuât́ phat́ điểm của Việt Nam khi bước vào thời kỳ phát triển định hướng xã hội chủ 
nghĩa  
 
Xuất phát từ tình hình cụ thể, hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia là nguyên tắc chỉ đạo 
quan trọng nhất. Đây cũng chính là một nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật. Chỉ có 
xuất phát từ thực tiễn mới nắm vững được thực trạng đời sống xã hội, các xu thế vận động 
cũng như quy luật vận động của thực tiễn. Xa rời thực tiễn, chủ quan, duy ý chí, giáo điều, quan 
liêu, bất chấp quy luật khách quan là những bài học đắt giá mà Đại hội VI của Đảng ta đã chỉ ra. 
 
Không xuất phát từ thực tiễn đất nước sẽ ban hành những chỉ thị, nghị quyết không phù hợp 
với thực tiễn vì vậy sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Không xuất phát từ thực tiễn khi 
áp dụng những kinh nghiệm quốc tế thường dập khuôn, máy móc, giáo điều xa lạ đối với tâm tư 
nguyện vọng của nhân dân. Khi đó, người dân sẽ không tích cực tham gia vào các chương trình, 
kế hoạch phát triển đất nước. 
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Chẳng hạn, đối với nước ta hiện nay, nhiều người do xa rời thực tiễn, máy móc, giáo điều, duy ý 
chí… nên khi nhận định về xuất phát điểm của nước ta tiến hành “quá độ lên CNXH, bỏ qua chế 
độ TBCN”, nghĩa là khi bước vào thời kỳ phát triển định hướng XHCN họ vẫn “một mực” khẳng 
định xuất phát điểm của Việt Nam vẫn từ “một nước nông nghiệp lạc hậu”, “thực dân nửa 
phong kiến”, “chúng ta vừa bước ra từ chiến tranh và chịu hậu quả nặng nề của hai cuộc chiến 
tranh tàn khốc”… Với sự nhận diện như thế, rõ ràng chúng ta không thể có chủ trương, đường 
lối, chính sách sát hợp để lãnh đạo và chỉ đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định 
hướng CNXH hiện nay. 
 
Thực ra, chúng ta đã “từ giã” nước “nông nghiệp lạc hậu”, “thực dân, nửa phong kiến” gần 70 
năm, chúng ta đã bước ra khỏi chiến tranh đã 40 năm, và chúng ta đã có 30 năm thực hiện 
thành công công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Thực tiễn nước ta hiện nay, khác rất xa 
những năm trước năm 1945, những năm trước năm 1975. Sau 30 năm đổi mới chúng cũng đã 
khác rất xa năm 1986 khi đất nước ta bước vào đổi mới. Thành tựu của công cuộc đổi mới đã 
đưa nước ta trở thành một thành viên có vai trò, vị trí và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, 
đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình… Vì vậy, nếu không xuất phát từ tình hình 
thực tiễn đất nước thì rõ ràng chúng ta không thể nhận diện đúng thời cơ, thách thức, nguồn 
lực, động lực… và do đó sẽ không thể có được các chủ trương, đường lối, chính sách phù hợp 
để phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Do đó, cũng sẽ không thực hiện được những 
nhiệm vụ và mục tiêu của thời kỳ phát triển định hướng XHCN mà chúng ta đã đề ra. 
 
Thứ tư, vâń đề phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa  
 
Sau 30 năm đổi mới thành tựu to lớn nhât́, quan trọng nhât́ của chúng ta là sự phát triển mạnh 
mẽ của kinh tế. Kinh tế thi ̣trường điṇh hướng xã hội chủ nghıã có thể khăn̉g điṇh là đột pha ́về 
mặt ly ́luận và thực tiễn. Ly ́luận kinh tế thị trường định hướng XHCN đã soi sáng cho sự phat́ 
triển của đời sống kinh tế của nước ta 30 năm qua. Tuy nhiên, xã hội là một cơ thể thống nhât́ 
và đồng bộ. Các lıñh vực của đời sống xã hội trong qua ́trıǹh vận động và phát triển dù có thể có 
sự phat́ triển không đều nhưng về căn ban̉ các lıñh vực, bộ phận phải tương thıćh, đồng bộ và 
thống nhât́ với nhau tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh. Không có một cơ thể xã hội hài hòa ổn 
định thì không thể phát triển bền vững được. 
 
Sự thành công hết sức thuyết phục của kinh tế thi ̣trường định hướng XHCN ở nước ta thời gian 
qua chỉ cho ta thấy rằng cần phải xác điṇh đúng thời điểm hiện nay Việt Nam đang tồn tại và 
phát triển ở trạng thái là thời kỳ phat́ triển điṇh hướng XHCN. Đây không phải là cách diễn đạt 
khác của “thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” mà là sự nhận diện thực trạng xã hội và xu 
hướng vận động tất yếu của nó. Ai cũng biết mọi sự vận động phát triển đều là thời kỳ quá độ 
từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách phổ biến. Xác định thời kỳ phát triển định 
hướng XHCN nghĩa là đề cao tính mục đích của sự phát triển. Nói cách khác, sự phát triển là quá 
trình vận động theo những quy luật khách quan nhưng có sự tham gia của nhân tố chủ quan để 
đạt tới mục đích đề ra. 
 
Thứ năm, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam  
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Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển điṇh hướng XHCN một điều kiện tiên 
quyết có tính nguyên tắc là phải kiên quyết giữ vững vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng 
sản Việt Nam và phải kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và 
xã hội. 
 
Đảng Cộng sản cộng sản Việt Nam người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam hơn 85 năm qua. Điều này đã được lịch sử khẳng định. Lịch sử cũng cho thấy vai trò lãnh 
đạo duy nhất của Đảng Cộng sản với cách mạng Việt Nam không phải bằng ly ́luận mà bằng 
chıńh thực tiễn đời sống. 
 
Với xuất phát điểm là một xã hội chưa trải qua thời kỳ phát triển TBCN hội nhập vào sự phát 
triển chung của nhân loại, nếu theo sự phát triển bình thường của quá trình lịch sử tự nhiên thì 
như nhiều quốc gia khác, chúng ta tiến lên CNTB là một lẽ bình thường. Trong khi, CNTB sau 
hơn 200 tồn tại mặc dù mang lại cho nhân loại rất nhiều thành tựu nhưng cũng có những thời 
kỳ đen tối nhiều máu và nước mắt đối với tiến trình phát triển nhân loại. Chế độ bóc lột, phân 
tầng xã hội, phân hóa giầu nghèo, chiến tranh và tha hóa con người là những sản phẩm tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản mà bất cứ quốc gia nào đi theo con đường TBCN không thể tránh khỏi. 
 
Trong khi đó, giai đoạn hiện nay, nhiều nước tư bản phát triển đang đứng trước ngưỡng cửa 
của một thời đại mới, một chế độ xã hội mới. Đó là thời đại của sự phát triển đỉnh cao của nhân 
loại. Đó không còn là chủ nghĩa tư bản với đúng nghĩa của nó nữa. Có người gọi đó là xã hội hậu 
tư bản. Thực tiễn cho thấy, trong các nước tư bản phát triển ở đỉnh cao hiện nay đã xuất hiện 
rất nhiều nhân tố của chủ nghĩa cộng sản như các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác dự báo. 
 
Với Việt Nam từ một quốc gia đang phát triển với mức sống trung bình của thế giới trong điều 
kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay phát triển theo định hướng XHCN là hoàn toàn 
hiện thực và đó là một tất yếu khách quan. Thực chất, đây là một sự phat́ triển rút ngăń mà lịch 
sử cho thấy có nhiều dân tộc đã từng trải qua. 
 
Vấn đề cốt lõi ở đây là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới là người lãnh đạo đất nước ta đi 
theo con đường XHCN. Vì vậy, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong quá trình xây 
dựng CNXH ở Việt Nam là một vấn đề có tính nguyên tắc, một điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, 
để giữ vững được nguyên tắc này Đảng Cộng sản Việt Nam cần thực hiện một số vấn đề cốt lõi 
sau: 
 
Một là, Đảng Cộng sản không phân chia quyền lãnh đạo quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 
cho bất cứ lực lượng chính trị nào khác nhằm đảm bảo sự thống nhất và tính nhất quán của 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; 
 
Hai là, Đảng phải đổi mới toàn diện về tổ chức và phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước và xã 
hội. 
 
Ba là, Đảng cần kiên quyết chỉnh đốn xây dựng đảng. Kiên quyết chống suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên nhất là đội ngũ lãnh đạo cao cấp; Kiên quyết đấu 
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tranh chống tham nhũng xây dựng lòng tin trong nhân dân; Kiên quyết giải tán các tổ chức đảng 
cơ sở suy thoái, mất sức chiến đấu; Kiên quyết loại bỏ những phần tử thái hóa, biến chất ra khỏi 
đội ngũ Đảng. 
 
Bốn là, Kiên quyết đấu tranh chống những thế lực phản động trong nước và quốc tế nhằm xóa 
bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng. Kiên quyết chống 
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng, giữ vững ổn định 
chính trị; 
 
Năm là, Mở rộng quan hệ quốc tế, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước, 
bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo đảm đời sống hòa bình cho nhân dân. 


