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cAc BAT HQI CUA BANG CQNG SAN VIT NAM 

Dàng Cong san Vit Nam là ngui t chirc và lãnh dao  mi thng lçii cüa 
cách mtng Vit Nam. Tir khi thành 1p dn nay, Dãng Cong  san Vit Nam dã trái 
qua 12 kS' dai hi  dai  biu toàn quc. Mi kS' dai hi là mt mc son chói 19i phàn 
ánh sir tru&ng thành cüa Dãng và each mng Vit Nam dithi sir lành dao  cüa Dàng. 
Nhüng thing lçii vi dti ma Nhân dan ta dä giành dixgc trong han bay thp k' qua 
du bt ngun sâu xa tiir vic Dâng ta nrn vü'ng và 4n dung sang tto chü nghia 
Mac - Lenin, tu tuâng Ho ChI Minh vào thixc tin each rnng Vit Nam, vach  ra 
du?mg löi each ming diing din, sang tao  phü hçip vói thixc tin dt nrn9c và xu th 
th?yi dai. 

03! HO! 03! BIEU TOAN QUOC 
LAN THU I CUA BANG (THANG 3-1935) 

Sau khi Xôvi& Ngh - Tinh bj tht bai,  thirc dan Pháp càng ráo rit khüng b, 
dan áp hông dp tt phong trào cách mng và tiêu diet Dâng Cong san Dông Ducing. 
Hang ngàn chin si cong san bj giêt, bj tü dày, giam giü. Riêng i Bc K' trong hai 
nàm 1930 - 1931, chInh quyn thixc dan Pháp và tay sai dA ma 21 phiên tôa dai  hInh 
xtr 1.094 an, trong do có 64 an tir hInh, 114 an kh sai, 420 an luu dày bit xü. 
Tháng 5-1933, tôa an a Sài Gôn dã ma phiên tôa kêt an 8 an ti:r hInh, 19 an tü chung 
than, ngót 100 an tü t1r 5 11am dn 20 näm. Trong các nhà tü HOa Lô (Ha Ni), Khám 
Lan (Sài Gôn), Con Dào, Sun La, Lao Bào, Kon Turn giam chat các chin si cong 
san. Chi riêng nba tü Con Dão näm 1930 có 1.992 nguai tü, nàm 1931 có 2.146 
nguai, näm 1932 có 2.276 ngi.rai, nàm 1933 CO 2.483 nguäi, nàm 1934 CO 2.818 
ngiiai. Bit bao chin si cong  san dà ngâ xung bâi ch d nhà tü ha khc và b9n 
cai ng1ic gian ác. Tü näm 1930 dn näm 1933, a Con Dào dâ có 708 chin si cong 
san by sinh. 6 nhà tü San La trong vông tam tháng nàm 1933 dã có 43 t1i nhân bj 
git hai.  Dü bj mçi circ hInb tra thn hay lüc c k may chém, các chin si cong  san 
vn kiên trung, bt khut, nêu cao khI tit cüa nguai cong  san, kiên quyt bâo v 
Dàng, giQ vQng chI chin du. Bin nhà tü d quc thành tn.rang h9c cách mng, 
các ehin si cong san dã li ditng nhüng ngày tháng i tU d hc tp 1 lun, rèn due 

chI d.0 tranh. H ChI Minh dä nói: "Bié'n cái ri thành cái may, các dng chI ta 
dâ lcii dzing nhi'mg ngày tháng & tii dé hç3i hQp và hQc t2p lj lugn. Mç3t lan nhia, viçc 
do igi chth'zg tO rcIng chInh sách khvng bó' cicc kj> dd man cza ké thu chcng nhü'ng 
khong ngàn trO' dwcic bzthc tiê'n cia cách mgng, ma trái lçti nO dã ira nén m(5t thi' 
li'ca th yang, nO rèn luyn cho ngzthi cách mgng càng them cling ran. Ma kIt qua là 
cách mgng dà thng, dl quó'c di thua". Các dãng viên thoát khOi six vây bat cüa 
djch, kiên trI dira vâo si1r che cha, düm bce cüa qun chüng each mng, bI mt hoat 

1  Ho ChI Minh: Toàn tap, Sdd, t.12, tr.402. 
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dng khôi phiic lai  h thng t chirc cüa Dáng, cüng c và phát trin phong trào 
qun chüng. 

Quc th Cong san và các Dáng Cong san Trung Qu&, Lien Xô, Pháp, Thai 
Lan... dâ tIch c1rc giüp di nhung ngu&i cong  san a Dông Duong. Näm 1932, theo 
chi thj cüa Quc t Cong  san, Lé Hng Phong cüng mt s dàng viên con 1i a trong 
nuac và ngoài nixâc t chirc ra Ban lânh dao  Trung liong cüa Dáng. Tháng 6-1932, 
bàn Chu'ang trInh hành dç5ng cia Dáng và các chuong trInh hành dng cüa các t 
chirc qun chüng ducic cong b& 

Chucmg trInh hành dng cüa Dáng dánh giá hai nãm dtu tranh cüa qun 
chüng duai si,r lãnh dao  cüa Dãng và khng djnh: con du'&ng giái phóng duy nhá't 
cia Nhán dan Dóng Du'oi'zg chi là con du'&ng vô trang tranh dáu cza qucn chz.ng 
thói. 

D lãnh dao  qutn chüng dAu tranh thIch hcip vOi nhung diu kin ljch sir 
mai, Chucng trInh hành dng cüa Dãng nêu ra các yêu cu truâc mit: (1) DOi các 
quyn tr do t chi'rc, xut bàn, ngôn lun, hi hcp, di iai.  (2) BO nhü'ng lu.t hmnh 
dc bit di vâi nguai bàn xir, trâ 1i tir do cho tü chInh trj, bO ngay chInh sách dan 
áp, giài tan hi dng d hInh (3) BO thu than và các tha thug vo iS' khac (4) BO 
dc quyn v mui, ruçlu, thuc phin. 

Dira theo Chuong trInh hành dng cüa Dâng, các t chac ca sâ dãng dã sir 
diving các hInh thirc t chtrc thIch hçip d tp hçip qu.n chang và qua do giáo dçic, to 
chüc qun chñng du tranh duâi các hInh thac khác nhau. Mt diu dtc sc là da 
s các cuc diu tranh cüa qun chüng do Dàng länh dto du giành dugc thing igi 
hoàn toàn hoc tl'Ing phn, khin cho qun chüng them hang hái du tranh. 

V m.t t chac dãng, các clang viên cüa Dãng dâ barn sat dan, duy tn cc 
sà clang a Ha Ni, Sn Tây, Nam Djnh, Thai BInh, Thanh Hóa, Cao B.ng, 
Quàng Trj, Quàng Nam, Quáng Ngãi và nhiu ncyi khác a Nam B. Nhiu tinh 
üy, thành üy 1n luqt dugc khôi phiic. Các xü üy Nam K5', Trung KS', Bc K5' 
cüng duqc 1p iai.  Xir üy Lao cüng duçc thành 1p vào tháng 3-1934... 

Tháng 3-1934, Ban Chi huy & ngoài (cOn gçi là Ban Lânh d?.o  hâi ngoi) 
cüa Dãng Cong san Dông Duorng dugc thành lip, gm có Lê Hng Phong, Ha 
Huy Tp và Nguyn Van Drt, do Lé Hng Phong là Thu kS',  lam ch&c nàng cüa 
mt Ban Chp hành Trung ung lam thai cüa Dàng. Ban nay có nhiem vv tp 
hgp các cG sâ clang m&i xây dirng 'a  trong nuâc thành h thng, dào tao  và 
bi dung can b, chun bj triu tp Dai  hi Dáng. 

Trén co s& thing lqi cüa cuc dtu tranh d phiic hèi t chirc qun chüng và 
h tMng th chuxc cüa Dãng trên toàn Dông Duong, Ban Chi huy & ngoai cüa Dâng 
dã triu tp Dai  hi Dàng. 

Dai hi  dai  biu toàn quc l.n tha I cüa Dãng Cong  san Dông Duong dã h9p 
O ph Quan Cong - Ma Cao (Tnung Quc) tr ngày 27 dn ngày 3 1-3-1935. Dr Dai 
hi có 13 dai  biu thuc các clang b trong nuOc và t chüc cüa Dãng hoat dng 0 
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ngoài nuâc, trong do cO hai dai  biu cüa Dàng b Bàc Ks', hai di biu cüa Dãng 
b Trung Ks', ba di biu cüa Dãng b Nam Dông Drnmg, mt di biu Dãng b 
Lao, ba dai  biu cho các dãng viên hott dng a Thai Lan, hai dai  biu cüa Ban Chi 
huy a ngoài. Trong thai gian nay, sau khi thoát khOi nhà tü cüa d qu& Anh ô 
Hung Cãng, Nguyen Ai Quc dä sang Lien Xô và vào h9c Tnrang Quc tê Lenin - 
truOng dành cho can b lãnh dao  các dãng cong  san và cong nhân châu Au và Bc 
M5. Lê Hng Phong - Truâng Ban Chi huy a ngoài cüa Dàng cüng vai Nguyn 
Thj Minh Khai và Hoàng Van Nn di Mátxco'va dir Dai  hi 1.n thir VII cüa Quôc 
t Cong san. 

Dti hi nhn dnh h thng t chüc cüa Dâng d duçc khôi phiic. Do là mt 
thng lçi to iOn cüa Dãng. Các cuc du tranh cüa qun chüng do Dàng lânh dao 
tron; khoâng vài näm qua du giành dugc thing lqi 0 müc d khác nhau, khin 
cho qun chiing cong nông them hang hal du tranh. Song, h th6ng t chrc cüa 
Dàng chua that  thng nht, sr lien lac  giUa các cp b chua that thông su&, t 
chOc cci sO cüa Dàng chua thrçic phát trin mnh 0 các viing cong nghip... Dai  hi 
dã nêu ra ba nhim vii chü yu trong thOi gian truOc mt cUa toàn Dãng: (1) Cüng 
c và phát trin Dãng, tang cLrO'ng phát trin 1rc luqng Dáng vào các xi nghip, 
dn din, hm mO, thrOng giao thông quan trQng, bin mi xi nghip thành mt 
c sO vQng chic cña Dâng; dng thOi, phài di.ra nOng dan lao dng và trI thOc 
each mng dä trài qua thO thách vào Dàng. Phai chàm lo tang cu0ng cac dàng 
viên uu tü xu.t than tü cOng nhân vào các co quan lânh do cüa Dâng. D bão 
dam sir thng nht v tu tithng và hành dng, các dang b cn tang cuOng phê 
bInh va tir phê blnh, du tranh trên câ hai mt chng "tá" khuynh và hüu khuynh2, 
giü vUng k 1ut cüa Dàng. (2) Dy manh  cuc vn dng thu phiic qun chCing. 
"Dáng mgnh là can ci vào ánh hithng và thi 4cc cza Dthng trong qudn chzng... 
mudn thta cao trào cách mgng rn&i len tài trinh d5 cao, tài toàn quc vu trang 
bgo d5ng, dánh dá d quc phong kien, 1p nên chInh quyn Xóviê't, thl trtthc hét 
cdn phái tháu phiic quáng dri qudn chth'ig. Tháu phyc quáng di qun chzng là 
mt nhim vy trung tam, can bàn, cn kIp cia Dáng hin thai"3. (3) MO rng 
tuyên truyn chng d quc, chng chin tranh, üng h Lien XO, thành tn cüa cach 
mng th giOi và üng h cách mtng Trung Quc... 

Dti hi dã thông qua Nghj quyt chInh trj cüa Dàng, các nghj quyt v vtn 
dng cong nhân, 4n dng nOng dan, 4n dng thanh niên, phii nCr, birth linh, v 
mtt trn phân d& v di tir v, v các dan tc thiu s... và Diu l cüa Dâng, diêu 
l cüa các t chüc qutn chirng cüa Dàng. 

Diu l mOi cüa Dãng do D.i hi thông qua bao gm cac van dê: ten Dang, 
ton chi cüa Dãng, dâng viên, të, chOc dâng, dan chü và k lust cüa Dâng, tài chInh, 
dâng doàn, thanh niên cong san doàn. 

2  Xem fãng Crig san Vit Nam: Van kin Dáng toôn top, Sdd, t.5, tr.23-26, 26. 

Xem Dãng Cong san Viêt Nam: Van kiên Dáng toân tç p, Sdd, t.5, tr.23-26, 26. 
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Dai hi dã quyt djnh bu ra Ban ChAp hành Trung uo'ng Dâng, gm 13 üy 
viên (song chi có 12 ngithi, con mt ñy viên khác là chAp üy viên dja phuo'ng 
Trung KS'  s chi djnh sau). Ban Thithng vii gm 5 ngui, Lê Hng Phong là Tng 
BI thu. 

Ban ChAp hành Trung uong Dáng dã cir Nguyn Ai Quc lam dai  din cüa 
Dàng Cong san Dông Duang ben canh  Quc t Cong  san. 

Mc dü Dai  hi da bAu ra Ban ChAp hành Trung uong, song Ban Chi huy a 
ngoài cüa Dãng vn dugc duy trI do Ha Huy T.p là Thu k2  tiêp tiic hott dng và 
kjp th?i thay th khi Ban ChAp hành Trung uang Dàng bj djch dánh phá không th 
tip t1ic chi dao  phong trào quAn chiing trong nuac. 

IMI 1101 BI BIIU TOAN QUOC 
LAN TH II CUA BANG (THANG 2-1951) 

ThAng igi ccia Cách rnng tháng Tam dã dim Nhân dan Vit Nam t1r ngithi 
dan no l tra thành nguai dan mt nuâc dc lap, tir mInh quy& djnh vn mnh 
ljch si.i'r cüa mInh. Dàng ta tü mt dàng hoat  dng bAt hcp pháp trâ thành mt 
dãng nm chInh quyn trong toàn quc. Song, vira mai ra dai, nithc Vit Nam 
Dan chü Cong  hôa dã phái ducing dAu vai nhüng th lirc d quc quc t và b9n 
phãn dng trong nuac cAu k& vai nhau d hông tiêu diet Dàng Cong  san, phá 
tan Vit Minh, lt d chinh quyn cách mng. Vn mnh dan tc nhu ngàn can 
treo sgi tOc. Ngày 25-1 1-1945, Ban ChAp hành Trung uong Dâng ra Chi thj 
Kháng chiê'n kiê'n quo'c, xác dijnh: "Cut5c cách mgng Dóng During lic nay van là 
cuç5c cách mgng dan t3c giáiphóng. Cuc cách mng áy dang tié'p diên"... Khâu 
hiu vn là "Dan t5c trên he't", "Td quo'c trên hé't"... "Ké thIi chInh cia ta hc 
nay là thl!c dan Pháp xâm lucrc phái tp trung ngn hra dâ'u tranh vào ching"4. 
Truac mAt, nhim viii cüa toàn Dâng, toàn dan ta là cüng cô chInh quyn cách 
mng, chng th?c dan Pháp xâm lugc, bài triir ni phãn, cãi thin dai song Nhân 
dan. Chi thj Kháng chié'n kiê'n quo'c và nhiu chi thj quan tr9ng khác cüa Trung 
uong Dâng chi dao  toàn Dàng, toàn dan ta là cüng c và bâo v chinh quyn cách 
mng. Nha có chü truong diing dAn và nhiu quy& sách kjp thai và sang tao, 
dung cam và sang su&, Dàng dà ciru van dugc tInh th, giU vüng chInh quyn, 
tranh thu tmg phüt hOa bInh d xây dirng 1irc lugng, chuAn bj cho cuc kháng 
chin lâu dài. 

vai dã tam xâm luoc nuâc ta môt lAn nua, thirc dan Pháp dã bi uâc, khiêu 
khIch và tAn cong ta v quân sir, lAn h.r9t dánh chim Hài Phông, Lang Son và 
dn ngày 18-12-1946, chüng dâ gai ti hu thu cho ChInh phü ta dOi ttthc khI 
giai, dôi d cho chung kim soát Thu do Ha Ni. 

Trong hai ngày 18 và 19-12-1946, tai Van Phüc, Ha Dông, Ban Thuông v1i 

Trung uang Dâng hçp khAn cAp duâi s1r chü tça cüa Chü tjch H ChI Minh cia ha 

' Dãng Cong san Viêt Nam: Van kiên Ddng toàn tap, Sdd, t.8, tr.26. 
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quyt tam chin lucic tin hành kháng chin trén quy mô cà nuâc và vch ra nhtrng 
quan dim Ca bàn v du6ng 1i kháng chin. 

Dêm 19-12-1946, Ca nuOc dâ nht t dirng len chin d.0 vâi tinh than quyt 
tir và rnt nim tin tht thng theo Ri kêu gçi kháng chin cüa H ChI Minh: 
"Chüng ta thà hy sinh tá't cá, ch nhá't djnh khóng chju má't nuàc, nhá't djnh không 
chju lam no l!". 

K tir Di hi I dn Dai  hi II cüa Dàng dã trài qua han 15 nàm vi bao biên 
di dã dik ra trên th gii và Dông Duang. Cách mng và kháng chin cüa Nhân 
dan Vit Nam, Lao và Campuchia dã giành duçic nhftng thing igi có nghTa chin 
lisgc và dang tip tic phát trin manh  me. Thirc tin p) tong phü cüa cách mng dôi 
hói Dâng phâi tng kt, khng djnh và b sung hoàn chinh v dix&ng liM. Tii näm 
1930 dn nãm 1951, Dàng Cong san Dông Duang là ngisñ t chrc và lânh dao  cách 
mng cia Ca ba nithc Vit Nam, Lao, Campuchia. TInh hInh xã hi, kinh t, chInh tn 
cUa mi nuic có nhüng thay di khác nhau. Cách m.ng và kháng chin cüa mi 
nuc cüng có nhüng bixOc phát trin riêng bit. TInh hInh do dOi hOi mi nuâc cn 
phài và CO th thành 1p mt chInh dãng each mng theo chü nghia Mac - Lenin, trçrc 
tip dam nhim sir mnh ljch sir truâc dan tc mInh và chü dng gop phn vào sir 
nghip cách mng chung cüa Nhân dan ba dan tc trén ban dão Dông Duang. 

Dai hi dti biu lAn thir II cüa Dãng dixgc triu tp nhAm dáp 1rng nhüng dôi 
hOi birc thit do. 

Dai hi hçp tai  xA Vinh Quang, huyn Chiêm Hóa, tinh Tuyên Quang trong 
19 ngày. NhQng ngày hçp trü bj, Dai  hi dâ thão 1un, bô sung Du' tháo Báo cáo 
cza Ban Chap hành Trung licing Dáng. Chü tjch Ho ChI Minh dà gui thu cho 
Dai hôi tru bi, chi rO "Dai hói ta la Dai hOi khang chién Nhzêm vu chznh cua 
Dgi hçi ta là day kháng chiên den thàng lcii hoàn toàn và xây dng Dáng Lao 
dông Viçt Nam. Vy viçc tháo lugn can dt trQng tam vào hai vic do"6. Di hi 
hçp cong khai t1r ngày 11 den ngày 19-2-195 1. Dr Dçi.i hi cO 158 dai  biêu 
chInh thüc, 53 di biêu dir khuyêt thay mt cho han 766.000 dãng viên trong 
toàn Dàng. Den dir Dti hi cOn có dti biêu cüa Dàng Cong san Trung Quôc, 
Dâng Cong  san Thai Lan. 

Sau Diln van khai mqc cüa dng chI Ton Dic Thing, Dai  hi dã nghiên ciru 
và thào lun Báo cáo chInh trj cüa Chü tjch H ChI Minh, Báo cáo Bàn ye' cách 
mczng Vit Nain cOa dng chI Trix?mg Chinh, Báo cáo v td ch&c và Diu l Dáng 
cüa dng chI L Van Luang và các báo cáo b sung v Mt trn dan tc thng 
nhAt, chInh quyn dan chü Nhân dan, quân di Nhân dan, kinh t tài chInh và ye 
van ngh. Ngoài ra cOn mt s tham lu.n khác. 

Báo cáo chInh trj dã khái quát nhU'ng chuyên biên cüa tInh hInh the gi9i và 
trong nuóc nhcrng näm nua dAu th k' XX, di,r báo nhüng trin vQng têit dp cüa 
nua th k' sau. V qua trInh lãnh dao  cách mng cüa Dãng trong 20 näm qua, báo 

H ChI Minh: Toàn tap, Sad, t.4, tr.534. 
H ChI Minh: Toàn tap, Sdd, t.7, tr.15. 
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cáo cIa khng djnh nhung thng Igi to 1n cüa cách mng, kim dim sir lânh dao 
cüa Dáng và nhung bài hc kinh nghim cüa các th?i kS'  4n dng cách mtng cüa 
Dàng. Thing igi cüa cách mng và kháng chin cIa kh&ng djnh &thng 1i, chInh 
sách cüa Dâng nói chung là dung; can b, dáng viên cüa Dàng là nhing chin sT 
dung cam, tn tçiy hy sinh, dixçc qutn chüng tin yêu... Song, chüng ta có nhftng 
ftuyt dim cn sira chtia nhu hçc ttp chü nghia Mac - Lenin can yu, tu tithng 
can b chua vüng yang, cong tác t chic, l 1i lam vic con chü quan, quan lieu, 
mnh lnh, hçp hOi, cong thn. D khc phiic nhting khuyt dirn trên, Dâng phâi 
tim each giáo diic, ph bin chü nghia Mac - Lenin d nâng cao tu tu&ng chInh trj 
cho dàng viên, cüng c mM lien h giva Dãng vi qun chiing, d cao tinh thin k' 
Iut, tInh nguyen tc cüa dáng vien, mi rng phong trào phê binh và tir phé bInh 
trong Dàng, i các co quan doàn th, trên báo chI cho dn Nhân dan mt cách 
thir&ng xuyên, thit thirc, dan chü và phãi có sir kim tra chat chë. 

Can cü vao sir phân tich ci th tInh hInh th gith và trong ni..rc, báo cáo nêu 
len khu hiu chInh cüa ta là tiêu diet thirc dan Pháp và dánh bai  bçn can thip M, 
giành thng nht dc 1p hoàn toàn, báo v hOa bInh th giri. 

Bàn báo cáo nêu len my nhim vi chInh trong nhim vv mâi cüa chüng ta: 
- Dua kháng chin dn thng lcii hoàn toàn. 
- T chirc Dãng Lao dng Vit Nam. 
D thirc hin nhim vii thu nht, ctn phái day manh  xây dimg 1irc 1ung vu 

trang Nhân dan v mci mat, cüng c và phát trin Mt trtn dan tc thng nht; phát 
huy tinh thin yeu nuOc và dy manh  thi dua ái quc, trit d giãm to, giãm tCrc, tjch 
thu rung dt cüa thirc dan và Vit gian chia cho dan cay nghèo, báo v nn tang 
kinh t, tài chInh cüa ta, d.0 tranh kinh t vái djch, thirc hin cong btng hcTp 1 ye 
thu khóa; tIch circ giup di cuc kháng chin cüa Cao Mien và Lao, tin tói thành 
1p Mt trn thông nhât Vit - Mien - Lao, v.v.. 

Mun lam trOn nhim vii trên, cn phài có mt dàng hoat  dng cong khai, t 
chuc phâi phü hçip vâi tInh hinh th giâi và trong nuOc d iänh dao  toàn dan kháng 
chin dn thing lçii. Dáng do ly ten là Dáng Lao dng Vit Nam. Mçic dIch trithc 
mt cüa Dàng là doàn kt lãnh dao  toàn dan kháng chin cho dn thng lçii hoán 
toàn, lânh dao  toàn dan thijc hin nn dan chü mâi, chun bj diu kin tin len chü 
nghTa xà hôi. 

Dáng Lao dç5ng Vit Nam phái là mt dáng to hcn, manh  me, chic chin, 
trong sch, cách mng trit d. "Trong giai doan nay, quyn lcd cia giai ca'p cong 
nhán và Nhán dan lao t1c5ng và cta dan t5c là mót. Cl'iInh vi Dáng Lao d3ng Vit 

Nam là Dáng cia giai cá'p cOng nhán và Nhán dan lao dng, cho nén no phái là 
DOng ca dan tc Vit Nam"7. 

H ChI Minh: Toàn top, Sdd, t.7, tr.41. 
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Sau khi thâo 1un Báo cáo chInh trj cüa Chü tch H ChI Mirth, Dti hi dä 
thông qua nghj quy& khng djnh: du&ng iM doàn k& toàn dan, kháng chin trithng 
kS' giành dc lap, dan chü là hoàn toàn dung, Dàng cAn kin toàn them sir lãnh do 
kháng chin, tp trung lirc lu'çng lan han nUB d dAy manh  kháng chin dn th&ng 
lçii hoàn toàn; phãi xây dirng Dãng Lao dng Vit Nam có chInh cixang, diu l 
thIch hcip vâi hoàn cãnh Vit Nam... 

Báo cáo Bàn ye' cách mgng Vit Nam cüa dng chi Trung Chinh d trInh bay 
toàn b du&ng 1i cách ming dan tc dan chü Nhân dan tin len chü nghia xâ hi & 
Vit Nam. Mc dü ba dan tc Vit Nam, Lao, Cao Mien cUng & trên ban dào Dông 
Duang, cüng dAu tranh chng ké thU chung, có mt ljch si.:r dAu tranh cách mng gn 
bó mt thit v&i nhau, song tInh hInh m&i dôi hôi phãi dt vAn d cách mng mi 
ntr&c khác nhau cho nên dng chI Trumg Chinh chi trInh bay trtrâc Di hi v vAn 
d cách mng Vit Nam. Con cách mng Lao và each mng Cao Mien se thrçic nêu 
ra trong mt báo cáo khác. 

Báo cáo Bàn v cách mgng Vit Nam dã phân tIch tInh chAt cUa xâ hi Vit 
Nam sau Cách mng tháng Tam và trong kháng chin chng thirc dan Pháp là mt 
xâ hi phát trin không du, mt xà hi có ba tInh chAt: dan chU Nhân dan, mt 
phAn thuc dja va ncra phong kin. Trong lông xâ hi Ay chira chAt nhthg mâu 
thun: mâu thuAn giüa toàn th dan tc Vit Nam v&i bçn d quc xâm luçic; mâu 
thun giQa s dông Nhân dan vâi dja chU phong kin; mâu thun giüa lao dng v&i 
tu bàn trong nithc. Trong do, mâu thun giüa dan tc Vit Nam vâi d quc xâm 
luçic là chInh. No dang din ra duâi hInh thüc quyt lit là chin tranh. Cho nén, 
di tuçng chInh cUa cách rntng Vit Nam là chU nghia d qu& và th 1irc phong 
kin. Ké thU c1i th truOc mAt cUa each mtng Vit Nam là chU nghia d quc xâm 
1uçc (thirc dan Pháp, can thip M) và bU nhIn Vit gian phàn nuOc, dai  biu 
quyn lqi cho dui dja chU, phong kin phãn dng và tu san mi bàn. Ké thU s mt 
cUa cách mng Vit Nam hin nay là chU nghia d quc xâm lu'çic. "Nhiçm vy co' 
ban cUa cách mng Vit Nam là tiéu diet b9n d quc xâm hiqc, dánh d b9n bU 
nhIn Vit gian phán nuOc, lam cho Vit Nam hoàn toàn dc 1p và tMng nhAt; xóa 
bO nhtrng di tIch phong kin và naa phong kin, lam cho ngu&i cay có rung; phát 
trin ch d dan chU Nhân dan, gay mAm mng cho chU nghia xà hi & Vit Nam... 

Nhim vii phãn d và nhim vv phân phong kin khäng khIt vâi nhau. LUc 

nay phái tp trung mi lirc luçing d kháng chin, dtng hoàn thành nhim v1i giái 
phóng dan t5c... Nhim vii phãn phong kin nhAt djnh phái lam dng thai vó'i 
nhiém vy phán cM nhu'ng lam có ké' hoach, timg bu'ó'c mót, d vita doàn ké't kháng 
chiê'n, vita bi dw6'ng 4cc lu'ctng cách mgng dng mau tiêu diet bQn dê quóc xám 
hrcrc, hoàn thành giái phóng dan tc5c"8. 

8  Tru'ô'ng Chinh: Bàn ye cOch mçing Vit Narn, Ban Chap hành Trung u'ong Dãng xuat ban, 1952, tr.55 - 56. 
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Phân tIch thai d các giai cp trong xa hi Vit Nam di vâi các nhim v1,i 

cách mng, bàn báo cáo sp xp 1irc lucing cách mng i Vit Nam là giai cap cong 
nhan, giai cp nông dan, giai cp tiu tu san, ri dn giai c.p tu san dan tc. Ngoài 
ra là nhüng cá nhân than si (dja chü) yeu nuOc và tMn b hin drng vào hang ngQ 
Nhân dan. Nhng giai cp do hçip thành Nhân dan, ma cong nông là nn tang. 
Dng lirc9  cüa each mtng Vit Nam là Nhân dan, chü yu là cong nông. Giai cap 
lath dao  cách mng Vit Nam là giai cp cong nhân. Nông dan là btn dng minh 
trung thành và lan mnh thAt cüa giai cAp cong nhân. Tiu tu san là ban  dng minh 
tin cay. Tu san dan te là ban  dng minh có diu kin. 

Cuc cách mng nhm dánh d d quéc và phong kin, do Nhân dan lam 
dng lrc và giai cAp cOng nhân Iãnh dao,  là mt cuc cách mng dan tc dan chü 
Nhân dan và tin trin thành cách mng xã hi chü nghia. 

ThAm nhuAn quan dim cüa Lenin: khOng qua nhiu bithc qua d, nhiu 
trmnh d khác nhau thI không th bin cách mng dan chü tu san a mt nuac lac 
hu thành each mng xã hi chü nghia duqc, báo cáo xác djnh: con duing tin 
len chü nghia xà hi cüa nuâc ta phãi trãi qua mt thai gian dài gm nhiu giai 
doan. Thai gian dài do tüy theo sir thay di nhim viii chin luçyc cüa cách mng, 
tüy theo nhng bin hóa trong hang ngU ké thu và ban  dng minh cüa giai cAp 
cOng nhân. 

Báo cáo chi rO: "Trong hoàn cánh chInh quyé'n dan chz Nhân dan ton tgi và 
dwcic clng c nhthig giai dogn cách mgng sê kl tyc nhau mç5t cách thun lçri"°. 

"Giai dogn th nhá't hiçn nay là mt cuc bIing nd cách mgng kéo dài 
(kháng chiln). Nhthig giai dogn sau cO thl là nhuig qua trinh cái cách vica On 
hOa, vith bgo 4cc dithi chInh quyn dan chi Nhân dan... Sau khi dánh bgi bQn dé 
quO'c xám lu'crc, chInh quyn Nhán dan sê CO the' và phái thi hành mt logt ccli cách 
mgnh bao, hay nói cho dilng ho'n, mót bat ccli bié'n ccich mgng, dy'a trên sic zlng hç5 
nhiçt liçt cila qucn chilng Nhân dan lao dng. Duài chInh quyê'n N/ian dan, do giai 
cá cOng nhán lânh dgo, nhie'u cu5c ccli biln tiê tyc và lcn lcn, c5ng igi cüng dan 
dé'n m5t kIt qua quan trQng ngang nhu' m5t cuc cách mgng"11. 

Sau khi "C/nI nghi'a dl quO'c xâm lu'ctc bj tiéu diet và nhthig di tIch phong 
kiln, ni'ca phong kiln bj xOa bO thI nhá't d.inh kinh tl quO'c dan sê phclt triln 
mgnh. Hai nhân tO' kinh té', nhân tO' tu' bàn chil nghia và nhân tO' xà h5i c/nI 

nghia... hlc do sê dng thai nay nO'. Song nu'O'c Vit Nam sê' không qua m5t thai 
dgi phclt trié'n tu' bàn em de'm ma phclt triln trong cu3c dá'u tranh gilba hai nhân 
tO' nói trén. VI cO chInh quye'n N/ian dan do giai cd cOng nhán lan/i dgo, nén 
nhán to' xã hç5i chü nghra Se thng nhán to' tu' bàn chi.I nghra... Tom igi, con 

Khái nim 'd5ng lyc trong nhfrng 1n xuât ban sau nay cüa cuón Bàn v cách mcing Viêt Nam thrcc c1ng chI 
Tru&ng Chinh sfra 1i thành lirc 1ung' (T.G). 
10  Tnthng Chinh: Bàn ye cách mçing Vit Nam, Sdd, tr.84. 
11,2 Tru'&ng Chinh: Bàn ye cOch man,g Viêt Nam, Sdd, tr.82, 83. 
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dithng tiê'n len chi nghia xd h5i cia nithc ta së quanh co Va dài. Khóng thé nói 
cMn trit dé cái tgo xâ hç5i, xóa bó Che d5 ngzthi bóc 1ç5t ngu'&i ngay mç5t ltc"2. 

Báo cáo nêu ra 12 chInh sách cüa Dáng trong cách m1ng dan tc dan chü 
Nhân dan: (1) Dy minh kháng chin dn thng igi hoàn toàn, tiêu diet b9n dê 
quc xâm lugc và be lü tay sai, lam cho nuc Vit Nam hoàn toàn dc 1p và thng 
nht; (2) Thi hành tü'ng bithc chInh sách rung dat, xóa ho các hInh thirc bóc 1t 
phong kin và nira phong kin; (3) Xây dirng, cüng c6 và phát trin ch d dan chü 
Nhân dan v chInh tr, kinh t và van hóa, chun bj tin len giai don each mng xä 
hi chO nghia; (4) Cüng c Mt trn dan tc thng nht cMng d quc xâm hrgc; 
(5) Xây dirng và phát trin quân di Nhân dan; (6) Xây dimg chInh sách dan tc; 
(7) ChInh sách di vâi ton giáo; (8) Chinh sách di vOi vüng tm bj chim; (9) 
ChInh sách di vOi ngoi kiu; (10) ChInh sách di ngoi; (11) Ra sirc üng h cách 
ming Lao và Cao Mien; (12) TIch circ gop phn vào cuc dtu tranh vi hOa bInh, 
dan chü và dc 1p dan tc cüa Nhân dan th giâi. 

Bàn báo cáo dành mt phn quan trQng nói v cong tác xây dirng Dãng. 
Di hi dà quyt nghj dua Dãng ra hot dng cong khai vâi ten gi rn&i là 

Dáng Lao d5ng Vit Nam, thông qua ChInh cuang, Tuyên ngôn và Diêu l mi 
cüa Dàng. 

Bàn ChInh cu'o'ng cua Dáng Lao dç5ng Vit Nam gm ba chi.rang: Chuong I-
Th giói và Vit Nam; chuang II- Xâ hi Vit Nam và cách mtng Vit Nam; 
chucing III- ChInh sách cüa Dãng Lao dng Vit Nam. 

V cách mng Vit Nam, ChInh cuang nêu rO: (1). Hin nay cách mng Vit 
Nam phái giài quyt mâu thun giUa ch d dan chü N}iân dan Vit Nam và nhcrng 
th 1irc phán dng, khin cho ch d y phát trin manh  m và thun chiu tin len 
chü nghia xã hi. Th lirc phãn dng chInh dang ngàn can sir phát trin cUa xâ hi 
Vit Nam là chü nghia d quc xâm hrgc. Nhüng di tIch phong kin cüng lam cho 
xã hôi Vit Nam dInh tr. Do do cách mng Vit Nam có hai di tugng. Di tuçing 
chinh hiên nay là chü nghTa d quc xâm lugc, ciii th lüc nay là d quc Pháp và 
bn can thip M5. Di tugng phi hin nay là phong kin, c1i th lñc nay là phong 
kin phàn dng. (2). Nhim v1i co bàn hin nay cüa cách mtng Vit Nam là dánh 
dui bçn d quc xâm lugc, giành dc 1p và thng nht that six cho dan tc, xóa 
bO nhüiig di tIch phong kin và nüa phong kin, lam cho nguôi cay có rung, phát 
trin ch d dan chü Nhân dan, gay c so cho chü nghia xâ hi. Ba nhim vii do 
khang khIt vOi nhau. Song nhim v chInh truOc mt là hoàn thành giái phóng dan 
tc. Cho nên lüc nay phâi tp trung lirc lugng vào vic kháng chin d quy& thng 
quân xâm lugc. (3). Dng içrc cOa cách mng Vit Nam lüc nay là: cong nhân, 
nông dan, tiu tu san thành thj, tiu tu san trI thic và tLr san dan tc; ngoài ra là 
nhtfrig than si (dja chü) yêu nuOc và tin b. Nhüng giai cp, tang lOp và phAn tO 
do hçp thành Nhân dan. Nn tang cOa Nhan dan là công, nOng và lao dng trI thOc. 
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NgiRii lành dao  cách mang là giai dtp cong nhân. ... (5). Cách mng dan tc dan 
chü Nhân dan Vit Nam nht djnh sê dtra Vit Nam tin ti chü nghia xâ hi... 

"Do là m5t con dtthng dlu tranh láu dài, dgi the' trái qua ba giai dogn: giai 
dogn thi nhlt, nhim vzi chi ylu là hoàn thành giái phóng dan tc, giai dogn th' 
hai, nhim vy chi yê'u là xóa bO nhü'ng di tIch phong kiln và nt'ca phong kiln, 
thzrc hin trit dl ngu'ài cay cO ru5ng, phát triln k9 ngh, hoàn chinh chl d dan 
chz nhán dan; giai dogn th ba, nhim vy chü ylu là xáy dy'ng cci sO' cho chi 
nghia xä h5i, tié'n len thrc hin chi nghia xâ hç3i. 

Ba giai dogn â'y khOng tách rO'i nhau, ma mat thilt lien h xen kê vO'i nhau. 
Nhug mli giai dogn cO m5t nhim vy trung tam, phái nm vi7ng nhim vy trung 
tam dO dl tp trung ly'c lup'ng vào do ma thy'c hin" 2. 

Diu l mOi cUa Dâng grn có phn miic dich và ton chi, 13 chixcmg và 71 
diu. Diu l xác djnh rO miic dIch cüa Dâng là phn du d "phát triln chl d 
dan chi Nhán dan, tiln len chl d xâ h$i chz nghia 6' Vit Nam, dl thrc hin tir 
do, hgnh phic cho giai cá'p cOng nhán, N/ian dan lao d$ng và ta't cá các dan tc 
da sI, thilu sl Vit Nam"13. Dàng Lao dng Vit Nam là dâng cüa giai cap cong 
nhân và Nhân dan lao dng Vit Nam. Dàng 1y chü nghia Mac - Lenin lam nn 
tang tu tiRing và xay dirng Dâng theo nguyen t.c mt dâng vô san kiêu myi. Diêu 
l dä nêu ra nhüng quy djnh ch.t chë v vic kt np dáng viên, v nhim viii hçc 
tp l 1un cüa dàng viên, v ch d d cao k luQtt và dan chü trong Dâng và vic 
khuyn khIch giüp d qutn chüng phê bInh chü truong, chInh sách cüa Dâng, phé 
bInh can b, dãng viên. 

Bàn Diu l mOi do Dii hi thông qua là mt buâc tin rnri trong cong tác 
xây drng Dàng. Day là mt trong nhcrng cci sâ dê tang them sac rnanh doàn kt 
chin du và tInh tiên phong cách mng cüa Dàng Lao dng Vit Nam. 

Dai hi b.0 ra Ban Chp hành Trung ticing mOi gm 19 ày viên chInh thàc 
và 10 ày vién di,r khuyt. Chñ tjch H Chi Minh duçic bAu lam Chü tjch Dàng, 
dng chI TriRing Chinh duqc bu lam Tng BI this. 

Day là ln du tiên Ban Chip hành Trung lsclng Dâng duçvc bu hçip thüc 
trong mt dai  hi có dy dü dai  biu toàn quc. Ban Chp hành Trung uong là c 
quan lânh dao  cao nht cüa Dâng gita hai kS' dai hi, chju trách nhim t chüc 
thirc hin Nghj quyt cüa Di hi, b sung them các chü truong, chInh sách mói 
cho thIch hçip vii nhü'ng bin di mâi cUa tInh hInh, d bin Nghj quyt cüa Dai 
hi thành hin thirc dua kháng chin dn thtng lçii. 

Dai hi  dai  biu toàn quc ln thà II cüa Dâng là mt sir kiin ljch sà trçng 
dai dánh d.0 buâc tru'âng thành mOi v tu tu'âng, diRing li chInh trj cüa Dãng. 
Dãng ra cong khai hoat dng vi ten gi mOi là Dâng Lao dng Vit Nam, có 
cucing 11nh, dithng li, chInh sách clang dn phü hçip vai thirc tin cüa dt nisac có 

12  Dâng Cong san Viêt Nam: Van kin DOn,g toôn tap,  Sdd, t.12, tr.435, 444. 

Dng Cong san Vit Nam: Van kin øáng toàn tap, Sdd, t.12, tr.435, 444. 
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nghia quyt djnh th.ra kháng chin tin len giành nhung thing igi ngày càng 1n. 
Quan h giüa Dãng và Nhân dan them gn bó, sir lãnh d.o cüa Dàng di vOi 
kháng chin càng them thun 1çi. Sirc manh  cüa Dàng dugc tang cuông. ChInh vi 
vy, Dti hi dai  biu toàn quc 1.n thir II cüa Dàng dugc gçi là Dgi h3i kháng 
chiê'n. 

OeI HQI BiI BIEU TOAN QUOC 
LAN THI III CUA BANG (THANG 9-1960) 

Bi.róc vào nhUng nàm 60 cüa th k5' XX, tinh hInh trong nuâc và quôc tê 
tiêp tVc  có nhu'ng bin dM to lan, tác dng sâu sc dn sir nghip each mng cüa 
Nhân dan Vit Nam. Xu hixâng hOa dju trong quan h quôc t vüa tao  diêu kin 
thun igi cho cong cuc xây dirng chü nghia xà hi a min B.c nhu'ng cüng gay 
nhiu bt lqi cho sir nghip dtu tranh giãi phóng min Nam, thng nh.t dt nixâc 
cüa Nhân dan ta. Vixcit qua nhng khó khän to ion, dixOi sir lânh dao  sang suM 
cUa Ban Chip hành Trung uang Dãng do Chü tjch H ChI Minh di:rng dAu, cách 
mng Vit Nam d không ngüng tin len giành duçc nhüng thành tiru to iOn 0 
hai min Nam, Bc. Trong bi cãnh d, Dai  hi  dai  biu toàn quc ln thi:r HI 
cüa Dãng dà hp tai  Ha Ni. Sau nhüng ngày hp ni b, Dai  hi dâ hp cong 
khai tü ngày 5 dn ngày 10-9-1960. Dir Dai  hi có 525 dai  biu chInh thüc và 
51 dai  biu dir khuy& thay mt han 50 van  dàng viên trong cà nuOc, trong do 
50% s dai  biu là các dàng viên dã tham gia cách mng tü khi Dãng cOn hoat 
dng bI mitt. T.t Ca CáC dai  biu dã trãi qua cuc kháng chin chng thixc dan 
Pháp xâm lucic. Nhiu dai  biu là anh hung và chin si thi dfla, là dai  biu  dai 
din cho các dan tc thiu s& là nhà tho, nhà van, nhà giáo, nhà khoa hoc. Du 
Dai hi cOn có dai  biu cña Dãng X hi, Dãng Dan chü và các doàn the quân 
chüng trong Mitt trn T quc Vit Nam. Gn 20 doàn dai  biu quc t dn dir 
Dai hôi. 

Chü tjch H ChI Minh d9c Din van khai mgc Dgi hç5i, nêu rO: "Tm nhue1n 
chü nghia Mac - Lenin, tuyt dô'i trung thành vó'i lcri Ich cza giai cá'p vó san và cith 
dan t5c; giü' gin si doàn kIt nhá't tn trong Dáng và sir doàn kIt nhá't trI giü'a các 
dáng c5ng san, giü'a các nu'&c trong dgi gia dInh xâ hi chi, nghia, do là cái báo 
dam chc chn nhá't cho cách mgng thng lcii"14. 

Ngithi nêu khái quát nhim viii mOi cüa each mng Vit Nam và vach  rO: 
"Dgi h5i hn nay là Dgi hç5i xáy dy'ng chü nghi'a xd hçi & min Bc và dá'u tranh 
hôa blnh thIng nhlt nw&c nhà" 5. D bào dam thing lçii cüa each mng, vn d có 

nghia quyt djnh là "phãi nâng cao han nUa sue chin du cüa toàn Dãng ta, phát 
huy han nüa tác diing lAnh dao  cüa Dãng ta trên mçi mt cong tác. 

' H ChI Minh: Toàn tap, Sdd, t.12, tr.673. 

15 Ho ChI Minh: Toân tçp, Sd'd, t.12, tr.673. 
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Tü triióc tri nay, Dãng ta diâ c gang lien h chat ch chü nghia Mac - Lenin 
vói thirc t each mng Vit Nam. Can b và dâng viên ta nói chung du có phm 
cht each mng t& dçp. Nhiing chiing ta con nhiu khuyê't dié'm nhu: bnh chü 
quail, chü nghia giáo diu va chü nghia kinh nghim, tác phong quan lieu, chü 
nghia cá nhân... Chiling ta phâi ra sirc h9c tp chü nghTa Mac - Lenin, tang cuông 
giáo diic tu tuâng trong Dãng, du tranh khc phc nhttng khuyt dim... nâng cao 
han nia tInh giai cp va tInh tiên phong cüa Dãng, tang cung không ngüng mM 
lien h giüa Dàng và qun chüng, phãi bit doàn kt mci ngu1i yêu nithc và tin b 
d xây dirng thng lçi chü nghia xâ hi và du tranh thng nht nuâc nhà"6. 

Dai hi dã nghe Báo cáo chInh tr/ cza Ban Ch4p  hành Trung ucnlg Dáng do 
dng chI Lê Dun trInh bay; Báo cáo v tha ddi Diu lc Dáng do dng chI Lê Dirc 
Thç trinh bay; Báo cáo ye' phwcing hzthng và nhim viii ké' hogch 5 nám ln thz' nhá't 
do dng chI Nguyk Duy Trinh trInh bay và nhiu tham 1un khác. 

Bàn Báo cáo chInh trj cüa Ban Chp hành Trung i.rong Dàng dã kim dim 

'ai sir länh do cüa Dàng tü Dui hi IT dn Di hi III, dtc bit là thai k' kháng 
chin chng thirc dan Pháp (1945 - 1954). Báo cáo viM: "Trong qua trInh kháng 
chié'n, Dáng ta dy'a trên cci so' lien minh cong nông và khOng ngimg tang cvr&ng sy' 
lânh dgo cia Dáng, dà ra thc mo' r5ng Mt trn dan t5c thO'ng nhO't, cing cá chInh 
quyn dan chi, N/ian dan, phát trié'n ly'c lu'cmg vi trang Nhán dan, thy'c hin 
phu'crng chám toàn dan doàn kIt, kháng chié'n lâu dài, ty' ly'c cánh sinh, diet  giic 
c'u nu'àc. Lam cho phu'ctng chám kháng chié'n lâu dài du'crc thá'u suIt là mt qua 
trInh giáo dyc và dá'u tranh tu' tzthng bIn bi trong toàn Dáng và toàn dan, chlng 
nhii'ng khuynh hu'âng sai lcm dä tirng nay ra trong nhcmg nám kháng chié'n ,,"' 

"Di dOi vO'i kháng chié'n và dl bli du'6'ng ly'c lztiig kháng chié'n, Dáng ta và 
Nhà rnthc dan chi Nhán dOn dà tié'n hành tfmg bithc nhii'ng cái cOch dOn chi, di 
dé'n thy'c hin cái cOch ruç5ng dO't ngay trong khOng chié'n, nhm hgn ché' ri xóa hO 
sy' hOc l3t cia giai cO'p dia chi, cái thin dd'i sIng cho N/iOn dOn lao dç5ng, chi yé'u 
cho nóng dOn là ly'c lvecing to l&n nhO't ca kháng chiln"8  "Cuóc kháng chié'n 
trzthng kj) cia N/iOn dOn ta kIt thc thIng lçii. ThIng lcti dO chi'ng tO rIng trong 
dilu kin the' giO'i ngày nay, mót dOn tôc dii là nhO yê'u, nhu'ng m5t khi dd doàn kIt 
dt'mg len kiên quylt dO'u tranh dithi sy' lanh dqo cza chInh dáng Mac - Lenin dl 
giành d3c 4p và dOn chi, thI có dly dt ly'c lu'cing dl chiln thIng mi ké thii xOm 
lu'crc. ThIng lci'i do cüng cht'mg tO rIng chi có sy' lânh dgo ding dIn cüa giai c4p 
cOng nhOn ma Dáng ta là dgi bilu, chi cO du'O'ng Mi cách mgng khoa hQc cia chi 
nghia Mac - Lenin mO'i cO thl tçio dilu kin cho NhOn dOn ta danh bçzi quOn thI Va 
giành ty' do, dc ap"9  

16 H ChI Minh: Toàn tap, Sdd, t.12, tr.676. 
17  Dáng Cong san Viêt Nani: Vn kiên Dthn,g toàn tap, Sd'd, t.21, tr.498, 499, 500. 

Dáng COng san Viêt Nam: Van kién Bang toOn tap, Scid, t21, tr.498, 499, 500. 
19  Dng Cong san Vit Nam: Van kin Bang toàn tap, Sd'd, t.21, tr.498, 499, 500. 
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Phân tIch tInh hInh dt rnrâc ta ttm th?yi bj chia lam hai min vói hai ch 
dO chInh trj - xà hOi  khác nhau, bàn báo cáo xác djnh: "Nhim vi cách mng 
cüa Nhân dan ta trong giai don hin nay là: tang cw&ng doàn kêt toàn dan, kiên 
quyé't dá'u tranh gui' vii'ng hôa blnh, ddy minh cách mcing xâ h5i chi, nghii ó' 
min Bcc, dng thai dáy mgnh cách mgng dan t5c dan chi Nhán dan & mien 
Nam, thtc hin thIng nhá't nzthc nhà trên co' s& d5c l2p và dan chi,, xây dng 
mçät nu'ó'c Vit Nam hôa blnh, thIng nhá't, d3c lap, dan chz và giàu mgnh, thiê't 
thirc gop phn tang cu'&ng phe xâ ht5i chz nghia và báo v hOa bInh 0' Dóng 
Nam A và thl giO'i"20. 

Hai nhim vii each mng & min Bc và a min Nam thuOc hai chin luçic 
khác nhau, song hai nhim viii do truOc m.t du có mOt  mijc tiêu chung là thirc hin 
hOa bInh thMg tht T quc, du nhm giãi quy& mâu thun chung cüa Ca nu&c là 
mâu thun gitta Nhân dan ta vOi d qu& M5 cüng be lü tay sai cüa chüng. Giãi 
quyt mâu thun chung y là trách nhim cüa Ca nuOc, song mi min CO nhim vii 
chin hxgc riêng và có vj trI khác nhau. 

"Nhim vii cách mtng xã hOi  chü nghia a min Btc... là nhim vy quylt 
djnh nhlt dO'i vol syphát trié'n cia toàn bó cách mqng nu'O'c ta, dli vO'i sy' nghip 
thIng nhlt nwO'c nhà cia Nhân dan ta"21. COn "cách mgng min Nam cO mt vj 
trj rat quan trQng. No cO tác dyng quyé't djnh try'c tiê'p dO'i vO'i sy' nghip giái 
phóng min Nam khOi Och tho'ng trj cza dl qudc Mj và be lü ray sal, thu'c hiên 
hOa blnh tho'ng nhlt nu'O'c nhà, hoàn thành nhim vy cách mgng dan tç5c dan chi 
Nhán dan trong Ca nzthc"22. 

Xut phát t1r nhtng nhim viii cci bàn cüa cách mng min B&c, ma dc 
dim lan nh.t là di tily mOt  nn kinh t lc hu, chü yu dira trên ca sâ san xut 
nhO cá th, Ca sà kinh t tu bàn chü nghTa ht sue kern cOi tin th&ng len chü 
nghia xã hOi,  cho nén "cong cuOc  cách mng xâ hOi  chü nghia a min Bc phài là 
mOt qua trInh cal biê'n cách mgng v mi mt nhcm du'a min Bàc tI' nn kinh tl 
chi yé'u dy'a trên s& hü'u cá thl v tu' lieu san xult tiln len nn kinh tl xâ hói chi 
nghi dy'a trên sO hii'u toàn dan và sO' hfru tçp thl, tic M dç5 san xuá't nhO tiln len 
che dç3 san xuat lO'n xâ hç5i chi nghia, tic tlnh trgng kinh tl r&i rgc và lçw hu, xay 
dimg thành mç5t nn kinh te' can dli vO hin dgi, lam cho min BIc tiln bó mau 
chOng, thành cc' sO' ngày cOng vicng chc cho sy' nghip dá'u tranh thIng nhá't 
nuOc nhà"23. 

Qua trInh câi bin each mng a min Bc là mOt  qua trInh kt hgp cal tao  và 
xay drng chU nghia xã hOi,  là qua trInh du tranh gay go và phüc tp giüa eon 

20  Dâng CQng san Vit Nam: Van kin Ddng toàn tap, Sdd, t.21, tr.512. 
21  Dàng Cong san Vit Nam: Van kiên Dáng toàn tap, Sdd, t.21, tr.510, 511, 531. 
22  Dàng Cong san Vit Nam: Van kiên DOng toàn tap, Sdd, t.21, tr.510, 511, 531. 
23  Dãng CQng san Vit Nam: Van kiçn Bong toàn tap, Sdd, t.21, tr.510, 511, 531. 
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duO'ng xâ hi chü nghia và con ththng tu bàn chü nghia trên tht ca các linh virc 
kinh t, chInh trj, tu tu'ing, van boa và k5 thut. 

TIr s1r phân tIch do, Dai  hi dâ xác djnh duO'ng 1i chung cüa Dãng trong 
th?i k' qua d len chü nghia xã hi min Bc là "doàn kIt toàn dan, phát huy 
tinh tha'n yêu nithc ncng nan và truyn thIng phá'n dá'u anh dung, lao dç5ng can cii 
cza N/ian dan ta, dng thai tang cu'&ng doàn kIt vó'i các nzthc xâ hi chi nghia 
anh em do Lien Xó diiig du, dl du'a miln BIc tié'n nhanh, tiên mgnh, tiln vü'ng 
chá'c len chi nghia xâ hi, xây dung dài sIng din no hgnh phic 6' miln BIc và 
clng cl miln BIc thành cc sà vü'ng mQnh cho cuç5c dá'u tranh thy'c hin hda bIn/i 
thIng nhá't nu'ó'c nhà, gop phdn tang cu'ôngphe xã h5i chz nghia, báo v hôa blnh 
6' Dóng Nam A và the' gió'i. 

Muln dgt myc tiêu á'y phái sl'r dyng chInh quyln dan chi Nhán dan lam 
nhim vy ljch si' cña chuyên chInh vô san dl thy'c hin cái tgo xd hç5i chz. nghi 
dli vó'i nóng nghip, thi cong nghip, thu'o'ng nghip nhó và cong thu'o'ng 
nghip tu' ban chz nghia tu' doanh, phát triln thành phcn kinh té' qulc doanh, 
thirc hin cOng nghip hOa xâ h5i chi nghi'a bang cách u'u tiên phát triln cOng 
nghip nng m5t cách hcip l, dng th&i ra si'c phát triln nOng nghip Va cOng 
nghip nhe, ddy mgnh cách mgng xâ h.5i chth nghia vl tu' twang, van hóa và /c9 
thu2t, biln nwO'c ta thanh m5t nzthc xâ h5i chi nghia có cOng nghip hin dgi, 
nOng nghip hin dgi, van hóa và khoa hQc tién tién"24. 

D thrc hin mt bixóc cong nghip hóa xã hi chü nghia, xây dirng brnc 
d.0 ci sâ 4t ch.t và k5 thut cña chü nghTa xâ hi, dng thiii hoàn thành cài 
tao xâ hi chü nghia lam cho nn kinh t min Bc nuâc ta thành mt nn kinh 
t xâ hi chü nghia, Dai  hi xác djnh nhüng nhim vv cc bàn cüa k hoach 5 
nàm 1.n thir nht: 

- Ra src phát trin cOng nghip và nông nghip, thirc hin mt buc vic uu 
tiên phát trin cong nghip nng, dng thO'i ra sue phát trin nông nghip toàn din, 
cong nghip thirc phm, cong nghip nhç... 

- Hoàn thành cong cuc cài tao  xã hi chü nghia dM vâi cong nghip, thu 
cong nghip, thuong nghip nhO và cOng thuong nghip tu bàn tu doanh, cUng c 
và tang ciIng thành phn kinh t quc doanh, m& rng quan h san Xutt xã hi 
chü nghia trong toàn b nn kinh th quc dan. 

- Nâng cao trInh dt h9c v.n cüa Nhân dan, dy manh  dào  tao  can b và cong 
nhân lành ngh& nâng cao nàng lirc quail l kinh t cüa can b, xüc tin cong tác 
khoahQc vàk5thut. 

- Câi thin them mt biiâc di sng vt chit và van hóa cüa Nhân dan, m 
mang phuc 1i cong cong, xây dmg di sng mi nông thôn và thành thj. 

- Ra süc cung cé quc phOng, trt t1r an ninh xa hi. 

24  Dàng Cong san Viêt Nam: Van kin Dáng toàn tap, Sa'd, t.21, tr.558-559. 
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Các nhim vu do lien he mat thit vâi nhau. 
Dai hi cüng quyt djnh các chü trucmg tang cuO'ng nhà nuOc dan chü Nhân 

dan, cüng c sir nht trI v chInh trj và tinh thn cüa Nhân dan min Bc, doàn kt 
quôc t và dy manh  xây dirng Dáng. 

Tng kt 30 nàm lânh dao  cách mng Vit Narn, Di hi dä nêu len nhü'ng 
bài h9c kinh nghim lón: 

- Xây dirng duçic mt chInh dàng Mac - Lenin, doàn kt nht trI, lien h chat 
chê vâi qun chüng, luôn luôn giü vU'ng quyn lânh &to cách mng. 

- Vtn di;ing mt each sang tao  nhUng nguyen i ph bin cUa chü nghia Mac 
- Lêñin vào hoàn cânh th cüa dt nrn9c, d ra du&ng li, phiicing châm each 
mang k& hçip diing dAn nhim vi;i phân d và nhim vi;i phãn phong kin, coi nhim 
vi;i chng d quc và be lü tay sai cüa chüng là nhim vi;i chü yu nht và nhim vi 
phàn phong kin phài tin hành trng buóc, kt hçp chat chë vOi nhim vi;i phãn d. 

- Giài quyt dung dAn vAn d nông dan, thi;rc hin dirge khi lien minh cong 
nông vIrng chAc. 

- Dra trén ca s& khi lien minh cOng nông vQ'ng m?.nh,  tp hçip mQi li;rc 
hrçing dan tc và dan chü thành rnt mt trn thng nhAt rng rài duOi si;r lành 
dao cüa Dãng. 

- LAy vic xay di;mg lirc hiçing chInh trj cüa quAn chiing lam ca bàn, khéo 
phi hçp boat  dng không hgp pháp vâi boat dng hgp pháp, kt hgp dAu tranh vu 

trang vi dAu tranh chInh trj, k& hgp li;rc lugng vu trang vâi li;rc lugng chInh trj. 
- Xây di;rng và cüng c 1irc Iu9rng vU trang Nhân dan. 
- Tang cu?mg nhà nrnc dan chU Nhân dan, cüng c nn tang lien minh cong 

nông cUa no, tang cizng si;r lãnh dao  cUa Dâng di vâi Nhà nuc. 
- Khéo lcd di;ing nhmg mâu thun ci;ic b và tam  thai trong ni b ké thU. 
- Tang cung doàn k& quôc tê. 
Thi;rc tin each mng 30 näm qua khAng djnh si1 lath dao  cUa Dãng là diu 

kin co bàn quyt djnh mi thAng igi. Mun cho Dàng lam trOn nhim vi;i trong 
giai doan mâi, vAn d mAu cht vn là không ngimg tang cuO'ng si;i lanh dao  cUa 
Dâng, tuc là 'phái náng cao s,'c chiê'n dá'u và nàng ly'c lânh dgo cüa Dáng, c the' 
là phái tang cuô'ng tInh chá't giai cá'p và tInh chá't tiên phong cia Dáng, phái cthig 
c st doàn ke't tho'ng nhá't trong toàn Dáng, phái cái tiln cong tác lãnh dgo cia 
Dáng, phái náng cao khOng ngfmg trInh dç5 hié'u biê't và nàng lrc cOng tác cüa can 
b5, dáng viên, phái lam cho chi bç5 tró' thành hgt nhán lành dgo cia Dáng & cci 
sO"25  

Dai hi nhAt trI thông qua thim vv và phiio'ng hiiâng cUa k hoach  5 nam 
lAn thu thAt, thông qua Diu l Dâng (sira di). Bàn Diu l cüa Dàng gm có phAn 
cuo'ng lTnh chung, 12 chi.rcing vâi 62 diu. Cucing lTnh chung ghi rO: Dâng Lao 

25 Dãng Cong sn Vit Nam: Van kin Dáng toàn tap, Scid, t.21, tr.636. 
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dng Vit Nam là dâng cüa giai cp cong nhân Vit Nam, là di tiên phong có t 
chirc và là th chirc cao nht cüa giai cp cong nhân... Dàng Lao dng Vit Nam ly 
chñ nghTa Mac - Lenin lam nn tang tu tuàng và kim chi nam cho mci hành dng 
cüa Dàng... Dâng di dung li qun chüng trong mi hot dng cüa minh, t chüc 
theo nguyen tc tp trung dan chü, có kS'  lut nghiêm minh, 1y phê bInh và tir phê 
bInh lam quy 1u.t phát trin cüa Bang. 

Di hi bu Ban Chp hành Trung txong miii cüa Bang gôm 47 üy viên chInh 
thirc và 31 fly Viêfl dir khuyt. 

Ban Chá hành Trung u'cfng hQp H5i nghj ldn tht nhá't dâ bu B ChInh tr 
gm 11 fly viên chInh thfrc và 2 fly viên dir khuyt. Chfl tjch H1 ChI Minh duqc 
b.0 iai  lam Chfl tjch Dflng, dng chI Lê Du.n duqc bu lam BI thu thfr nht Ban 
Chip hành Trung iwng Bang. 

Di hi dai  biu toàn quc lAn thu III cfla Bang thành cong t& ctçp. "Dgi 
hi... sê' là ngun ánh sang mó'i, l,'c hrcrng mài cho toàn Dáng và toàn dan ta 
xay c4rng thng lçii chz ngh7a xä h3i a min Mc và dâ'u tranh th,rc hin hôa 
bInh tho'ng nhá't nzthc 26 "Toàn Dáng và toàn dan ta doàn kIt chat  chê thành 
m5t k/io'i khlng l. Ching ta sang tao. Ching ta xáy dmg. C7nng ta tie'n len ,,27  

BAI HO! Bi! B!EU TOAN QUOC 
LAN TH IV CUA BANG (THANG 12-1976) 

Cuc kháng chin chng Ms', cfru nuc kt thflc thing lqi, cách mng Vit 
Nam chuyn sang giai doan mOi, giai doan cfl nuâc dc lap, thng nhAt, thrc hin 
chMn luqc cách mng xã hi chfl nghia. Trithc nhung yêu cAu mâi cUa each mng, 
Dai hi dti biu toàn quc lAn thfr IV cfla Bang dã ducic triu tip. D.i hi hp trfl 
bj ti'r ngày 29-11 dn ngày 10-12-1976. Tfr ngày 14 dn ngày 20-12-1976, Dai  hi 
hçp cong khai tai  Thu do Ha Ni. 1.008 dai  biu thay mt hcm 1.550.000 dâng viên 
cfla 38 dàng b tinh, thành và co quan trirc thuc trung irnng trong cã nuâc cia v 
dir Dai  hi. Trong sé dai  biu do có 214 dai  biu vào Bang truóc Cách ming tháng 
Tam näm 1945, 200 dti biu cia tfrng bj d qu6c giam cAm, 39 dai  biêu là anh hung 
các hrc luçmg vu trang và anh hung lao dng, 142 dai  biu là nü, 98 d.i biu thuc 
dan tc thiu s... Dn d? Dai hi có 29 doàn di biu cfla các Bang Cong  san và 
cong nhân, cfla phong trào giài phóng dan tc và các t chfrc quc t. 

D.i hi nghe Diln van khai mc cfla dng chI Ton Düc Thing; Báo cáo 
chinh trj cza Ban O'z4v hành Trung u'o'ng Dthng do dng chi L DuAn trInh bay; 
Báo cáo vphuv'ng hzthng, nhiém vu và myc tiêu chi ylu cia ké' hoçch nhà nu'ó'c 5 
nám ln th& hal (1976 - 198Q) do dng chI Pham Van Dng trInh bay; Báo cáo 
tlng kIt cong tác xay dyng Dáng và tha dli Diu l Dáng do dng chI Lê Düc The 
trInh bay; và tham 1u.n cfla các dng chI Trung Chinh, Phm Hung, Vô Nguyen 

26  Ho ChI Minh: Toân tap, Sdd, t.12, tr.680. 
27 HO ChI Minh: Toàn tap, Sdd, t.12, tr.681. 
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Giáp, Nguyn Duy Trinh, Van Tin DUng, Trn Quc Hoàn, v.v. cUng Rn chào 
mü'ng cUa các doàn dai  biu trong nuâc và quc té. 

Báo cáo chInh trj nêu rO trong han 16 näm qua, Nhân dan Vit Nam dâ phài 
duang du v&i cuc chin tranh xâm 1uçc kin nht và ác 1it rtht cUa d quc M5' 
d giâi phóng min Nam, bão v min Bc, dä chin du anh dUng và th&ng lçii ye 
yang. Thing lçii cüa Nhân dan ta trong sir nghip cMng M, cru nuâc mãi mãi 
duçic ghi vao ljch si:r dan tc nhu mt trong nhUng trang chói 19i nht và di vào ljch 
sü th giâi nhu mt chin cong vT dti cüa th k' XX. Thng lçii do là kt qua tng 
hçip cUa mt bat  nhân t. Do là sir lânh dao  cUa Dãng vài dii&ng 1i, phiiang pháp 
each mang và chin tranh cách mng diing dn và sang tao;  cuc chin du dy 
gian kh, bn N và thông minh cUa quân và dan cà nuàc, dc bit là cUa các dãng 
b, cUa can b, chin sT cong tác và chin du a min Nam và cUa hang triu dng 
bào yêu nuóc trên tuyn du T quc, sue manh  cUa ch d xâ hi chU nghia a 
min Bc, cUa dng bào min Bc vüa xây dirng vüa chin d.0 d bão v can cir 
dja chung cUa each mang cà nuâc, vüa huy dng ngày càng nhiu sirc ngixài, sue 
cUa cho cuc chin du trén chin tru?mg min Nam; s1r doàn kt lien minh chin 
du cUa Nhân dan Vit Nam, Lao và Campuchia và si.r gii1p di to kin cUa Lien Xô, 
Trung Quc, cUa các nixàc xä hi chU nghia anh em khác, cUa giai cp cOng nhân 
và cüa Nhân dan tin b trén toàn th giài... 

Th&ng lcd cUa sir nghip chng M', ciru nuOc dã d lai  cho chüng ta nhiu 
bài hçc kinh nghim kin: (1) Giucing cao ng9n cà dc 1p dan tc và chU nghia xã 
hi, k& hçip s1rc manh  chin du cUa tin tuyn bàn vài tim 1irc cUa hu phucing 
iOn, dông viên dn mOe cao nht 1irc luçing cUa toàn dan, toàn quân vào cuc chiên 
du cOu nuOc. (2) Nm vUng và 4n ding dOng dn chin lucic tin công, day Rn 
djch tOng buOc. Không ngOng cüng c trn dja cách mng, tao  th và l%rc han hn 
djch d tin len giành th&ng lcd hoàn toàn. (3) Ra sOc xây dirng và t chOc hrc 
iuqng chin du trong Ca nuOc, dc bit ht sue coi tr9ng xây dirng và phat triên 
1irc lung cách mng 0 min Nam; tranh thU sij Ung h quc t. (4) Tao  ra mt 
phucing pháp each mang dUng, sO diing bao  [crc each mang gm [crc lisgng chInh trj 
và [crc  hrçing vU trang, khOi nghTa tOng phn 0 nông thôn phát trin thành chin 
tranh each mang, kêt hçip dâu tranh quân sir vOi du tranh chInh trj yà du tranh 
ngoi giao, kêt hçip khOi nghia cUa qun chUng vOi chin tranh each mang; dánh 
djch trên ba vUng chin luqc, kt hçip ba thu quân, phát trin và k& hp chin tranh 
du kIch vOi chin tranh chinh quy, kt hp dánh nhO, dánh vOa, dánh iOn; nm 
vüng phuong châm chin hxc dánh lâu dài vOi tao  thai cci nhm mO nhUng cuc 
tiên cong chin luçic, tin len th?c hin tng cOng kIch và nM dy d dè bçp quan 
thU giành thing li cui cOng. 

Phân tIeh tInh hInh mçi mat cUa dt nuOc, báo cáo dã nêu len ba däc diem 
1 ói: 
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Mót là, nithc ta clang i trong qua trinh tü mt xã hi ma nn kinh th con ph 
bin là san xut nhO tin th.ng len chü nghia xã hi bO qua giai don phát trin tii 
bàn chü nghTa. 

Hai là, ca nithc boa bInh, dc 1p và thng nht clang tin len chü nghia xã 
hOi vOi nhiu thun lvi, song cüng con nhiu khó khän do hu qua cüa chin tranh 
và các tan du cüa chü nghia thirc dan mâi gay ra. 

Ba là, hoàn cãnh quc t thun igi, song cuc du tranh "ai thá'ng ai" gitta 
each mng và phãn cách mng cOn rt gay go và phirc ttp. 

NhCrng dc dim do tác dng manh  me dn qua trinh bin di cách mng a 
nuâc ta. VI vy, bàn báo cáo dâ xác djnh dung 1i chung cüa each mng xã hi 
chü nghia a nithc ta: 

"Nm vi?ng chuyên chInh vó san, phát huy quyn lam chz ttp the' cia Nhán 
dan lao d5ng, tiê'n hành dng thai ba cuc cách mgng: cách mgng ye' quan h san 
xut, cách mang khoa hQc - kjY thugt, cách mgng tu' twang và van hóa, trong do 
cách mgng khoa hQc - /c9 thuát là then chót, ddy mgnh cOng nghip hóa xâ hi chi 
nghi là nhim vi trung tam cla cá thai kj) qua d len chi nghia xâ hi, xây dmg 
ché' d(5 lam chz tp the' xâ h5i chi ngh7a, xáy c4mg  ne'n san xuá't lan xâ h5i chi 
nghia, xáy du'ng ne'n van hóa mO'i, xây dy'ng con ngu'ài mó'i xâ h5i chi nghia; xOa 
bO ché' d5 ngwài bOc 45t ngzthi, xOa bO nghèo nan và lgc hu; khOng ngirng de' cao 
cánh giác, thu'&ng xuyén cthig cO' quO'c phOng, giü' gin an ninh chInh trj và trgt ty' 
xà hói, xây dy'ng thành cOng Te' quO'c Vit Nam hOa bInh, dc lqp, the'ng nhd't và xã 
hi chi nghia, gOp phdn tIch cy'c vào cuc dá'u tranh cia Nhán dan the' giái vi hOa 
bInh, dóc lap dan tóc, dan chz và chz nghia xâ h5i"28. 

Trên ci sâ duang led chung, báo cáo vach  ra duO'ng led kinh té: "Day mgnh 
cOng nghip hóa xâ h5i chi nghia, xây dyng cci sO' vt chá't - k9 thut cüa chi, nghia 
xâ hói, du'a ne'n kinh té' nu'àc ta tir san xuá't nhO len san xuá't l&n xâ ht5i chi nghia. 
U'u tiên phát trie'n cOng nghip nng m5t cách hçrp lj trên cct sO' phát triên nOng 
nghip và cOng nghip nhe, Mt hop xây dy'ng cOng nghip và nóng nghip cá nu'O'c 
thành mç5t ccl cá'u kinh té' cong - nOng nghip; vira xây dyng kinh té' trung wang vica 
phát trié'n kinh té' dja phwo'ng, ké't hop kinh té' trung wang vài kinh tê' dja phwo'ng 
trong m(5t cci cá'u kinh té' qué'c dan thO'ng nhd't; kê't hop phát trié'n ly'c lwng san xuá't 
vái xác l2p  và hoàn thin quan h san xuá't mO'i, kIt hop kinh té' vài quO'c phOng, 
tang cu'mg quan h phán cOng, hop tác, twang trçr vO'i các nzthc xâ hç5i chz, nghia 
anh em trên co' sO' chj nghii quO'c té' xä hç5i chz nghia, dng th&i phát triIn quan h 
kinh té' vO'i các nwó'c khác trén cc sO' giü' vü'ng d5c chi quye'n và các ben ciing 
có lcti; lam cho nwO'c Vit Nam trO' thành m5t nu'óc xâ h5i chz nghia có kinh tI cOng 
- nông nghip hin dgi, van hOa và khoa hQc, 1c9 thut tiên tié'n, qulc phOng vimg 
mgnh, cO d&i sIng van minh, hgnhphzk"29. 

28 fng Cong san Viêt Nam: Van kiên DOng toàn tap, Sdd, t.37, tr.523-524. 
29 0àng CØng  san  Viet  Nam: Van kiên Dthng toàn tOp, Scid, t.37, tr.524, 507. 
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Thii gian phn du hoàn thành v co bàn qua trInh dua nn kinh t nu'ó ta 
tü san xut nhô len san xut lan xâ hi chü nghia trong khoâng 20 näm. 

Do là ni dung cci bàn cüa cuc du tranh giai cp gay go nhm giâi quyt 
vn d "ai thng ai" gica giai cp vô san và giai cp tu san, giia con dung xà hi 
chü nghia và con dung tu bàn chü nghia. 

Mun dua sr nghip each mng xã hi chü nghTa dn toàn th.ng, "diu kin 
quyê't djnh tru'&c tiên là phái thilt 1p và khóng ngirng tang cu&ng chuyên chInh vó 
san, thicc hin và khóng ngImg phát huy quyn lam ch tp thJ cia Nhân dan lao 
dç3ng ,,30  

Báo cáo dà d ra phucing hutng, nhim v11 cüa k hoach  phát trin kinh t và 
van hóa 5 nàm 1976 - 1980 nhm hai muc tiêu vuia co bàn vira cp bach là bão dam 
nhu c.0 cUa di sng Nhân dan, tIch iQy d xây dirng co si 4t eht - k thut cüa 
chü nghia xà hi. Muon vy, phãi ra si:'rc th1rc hin các nhim v11: phát trin vuçYt 
bc v nông nghip, lam nghip, ngu nghip, giài quyt mt cách vUng chic nhu 
cu cüa cã nuâc v luong thirc, thirc phm và hang tiêu dUng thông ding; xây dirng 
them nhiu Co sâ mâi v cong nghip nng, dc bit là cong nghip co khI, ma 
mang giao thông vn tãi, xây dirng co bàn, dy manh  khoa h9c - k5 thu.t; sU dçing 
h& lrc luqng lao dng; hoàn thành co bàn cãi tao  xà hi chU nghTa & min Nam, 
cUng c quan h san xut xâ hi chU nghia a min B&c, cài tin manh  me cong tác 
thuo'ng nghip, giá cà, tài chInh, ngân hang; tang nhanh ngun xut khu; phát 
trin giáo dc, van hóa, y t, câi each giáo dijc, dào tao  can b, thanh toán hu qua 
cUa chU nghia thirc dan mâi; xây dimg mt h thng mói v quàn l kinh t trong 
Ca nuOc. 

V di ngoi, báo cáo néu rO trong giai doan mOi, chUng ta cn ra sUe tranh 
thU nhüng diu kin quc t thutn 1çi d nhanh chOng han gn nhU'ng v& thuong 
chin tranh, khôi phiic và phát trin kinh t, phát trin van hOa, khoa hc - k thutt, 
cUng C6 qu6c phOng, k vai sat cánh v&i các nu&c xà hi chU nghia và các dan tc 
trên th giâi dAu tranh vi hOa bInh, dc 1p dan tc, dan chU và chU nghTa xA hi, 
ch6ng chU nghia d qu6c, dUng d.0 là d qu6c M. 

V xây dirng Dãng, báo cáo trInh bay nhtng kinh nghim dA tIch lUy duqc 
trong m.y chiic nãm qua; xác djnh nhim vi, phucing cham và bin pháp cong tác 
dâng trong giai doan  mOi, bâo dam cho Dãng lam trOn trách thim länh dao  Nhân 
dan cà nu&c tin hành each mng xà hi chU nghTa. 

Dai hi quyt djnh d6i ten Dãng Lao dng Vit Nam thành Dáng Cç5ng san 
Vit Nam và thông qua Diu l mâi cUa Dàng g6m 11 chuong và 59 diu. Diu 1 
dà rUt gçn 10 nhim viii cUa dàng viên thành 5 nhim viii, dt 'ai  chUc Tong BI thu 
thay cho chUc BI thu thU nht truóc day, quy djnh nhim kS'  cUa Ban Ch.p hành 
Trung uong là 5 näm... 

° Dng Cong san Vit Nam: Van kiên Dâng toân tap, Sdd, t.37, tr.524, 507. 
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Ban Ch.p hành Trung iicing Dâng do Di hi bu ra gm 101 üy viên chInh 
thüc và 32 üy viên dir khuyt. 

Ban Ch4t hành Trung wang hQp Ht5j nghj lâ'n th nMt dã bu B ChInh trj 
gm có 14 üy viên chInh thirc và 3 üy viên dir khuyt; dng chI Lê Dun thrqc bu 
lam Tng BI thu. 

Dgi hç5i dgi bie2u toàn qudc lá'n thi' IV cla Dáng là dgi hi toàn thng cüa sy' 
nghip giái phóng dan tc; là d4i hi tdng kIt nhü'ng bài hQc lan cia cuc kháng 
chién chlng M9, cl'u nwóc, là dai h5i thIng nhá't TI qudc du'a cá nu'àc tie'n len con 
dwàng xâ h5i chu nghia. 

BA! HQI BiI BIEU TOAN QUOC 
LAN THIJ' V CUA BANG (THANG 3-1982) 

Tü Dai  hi IV dn Dai  hi V cüa Dâng là nhü'ng näm dâu cà nixâc bi.róc vào 
k nguyen xây dirng và bâo v T quc Vit Nam xã hi chü nghia. Trong khoâng 
th&i gian do, trén dt nuâc ta dâ din ra nhiu sir kin llch  sir quan trng cO nghia 
to lrn. Nhân dan ta dã ph.n du vuçt qua nhiu khó khän chng cht, giành duçic 
nhiu thing igi trong cong cuc xay drng và báo v T quc. Song, chüng ta cüng 
gp nhItng khó khãn, thtr thách len. Cong tác lãnh dto và quãn l kinh t, quãn 1 
xã hi cüa Dãng và Nhà nuc ta cüng phm nhiu khuyt dim. TInh hInh khi1ng 
hoãng v kinh t - xâ hi a nuOc ta dA xutt hin. Thirc trng cüa d.t nuac dOi hOi 
Dàng phài kim dim 'a  duOng li, chü truang, dánh giá khách quan thành tru và 
khuyt dim, vch rô nhüng nhim v1t, miic tiêu, chü trtrang và bin pháp l&i d 
khai thác tim nàng cüa dt nuâc, khc phc nhQ'ng khó khàn và khuy& dim, giái 
quyt dung nhing vn d quan trpng và cp bach v xây dirng và bào v T quôc, 
v san xu.t và dai sang, v.v. nhm tip tiic dua sr nghip cách mng tin len. 

D.i hi dai  biu toàn qu6c ln thu v cüa Dàng dâ h9p ni b tir ngày 15 den 
24-3-1982 và hçp cOng khai tir ngày 27 dn ngày 31-3-1982 ti Thu do Ha Ni. 
Tham d,r Dai  hi có 1.033 dai  biu thay mt han 1.727.000 dãng viên hot dng 
trong 35.146 dâng b cci s&. Trong s dai  biu dO có 14 dàng viên dã tmg tham gia 
các t chirc tin than cüa Dãng; han 40% dai  biu là nhung dàng viôn hoat  dng 
trong các linh virc kinh t; 102 dai  biu hoat dng trong các cci s& san xu.t cOng 
nghip; 118 dai  biu  dai  din cüa 27 tc ngithi trên các tuyn du a vüng biên giii 
phIa bc và tây nam; 79 di biu là anh hung lao dng, anh hung lrc luçing vu 

trang, chin sT thi dua; 1/3 dai  biu có trInh d dai  h9c và tren dai  h9c, 26 tién si và 
phó tin si, 14 giáo six, phó giáo su và nhiu dai  biu là can b hoat dng trong linh 
virc van h9c, ngh thut... Dn dir Dai  hi có 47 doàn dai  biu quc t. 

Dng chi Truang Chinh dQc Diln van khai mgc, dng chI Lê Dun d9c 
Bao cáo chInh trj cüa Ban Chá'p hành Trung wang Dáng, dng chI Phm Van 
Dng dcc Báo cáo ye' nhim vy kinh té' và xd hi, dng chI Lê Duc Th dc 
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Báo cáo v xáy dyng Dáng. Nhiu dti biu cüa Dai  hi dã d9c tham 1un, 
nhiu doàn khách trong nuic và quc t dcc 1i chào mlrng. 

Báo cáo chInh trj cüa Ban Chp hành Trung ixcing Dãng dä ducic Dai  hi 
nht trI thông qua. Dai hOi khng dnh: "Nàm nám qua duc'c ghi vào if ch th dan 
tc nhu mç5t doçn du'ô'ng thng icii rdt ye yang cza cách mqng Vit Nam"31. Song, 
chüng ta dang dirng truc nhüng khó khàn 1ón v kinh t và xA hi, dc bit "trên 
mgt trç2n kinh t dá't nzthc ta dang d&ng trzthc nhiê'u vá'n d gay gt"32. Nhtrng 
khó khän do truâc ht là do ngun gc sâu xa cUa tInh hlnh dt nuóc, xà hi gay 
ra. Mat khác, kho khan do cOn do khuyt dim, sai 1m cUa các c quan dàng Va 
nhà nrnc v lãnh dao  và quãn 1 kinh t, quàn 1 xà hi tao  nén. Trên nhUng mt 
nht dijnh, khuyt dim, sai 1m v lânh dao  và quân 1 là nguyen nhân chü yu 
gay ra hoc lam trim tr9ng them tInh hInh khó khän v kinh t và xä hi trong 
nhüng nàm qua. Ban Chp hành Trung uang Dàng dã tir phé bInh v nhctng 
khuyt dim và sai 1m cüa mInh truóc Dai  hi. 

Trên co sâ phân tIch hin trng cüa dt nuàc, nhctng bin dng cüa tInh hInh 
quc t và nhftng am muu cüa các th Fçrc thu djch chng lai  Vit Nam, báo cáo 
nêu rO trong giai doan mth cüa cách mng, Dâng phài länh dao  Nhân dan ta thirc 
hin hai nhim vit chin luçc: xây dirng thành cong chü nghia xà hi và s.n sang 
chin du bào v vü'ng chc T quc Vit Nam xã hi chü nghia. Hai nhim vii 
chin luçc do quan h m.t thit vii nhau. 

Dai hi kh&ng djnh tip tiic thirc hin duing li each mng xä hi chü nghTa 
và dumg 1i xay dirng nn kinh t xâ hi chü nghia cüa Dai  hi  dai  biu toàn quc 
ln thu IV, vach  ra chin 1uçc kinh t - xà hi, nhttng k hoach phát trin, nhtng 
chü truang, chInh sách và bin pháp thIch hçp trong tung ch.ng ththng. 

Chng dthng truâc mt bao gm nhng nàm trong thp nien 1980. Nhng 
miic tiêu kinh t và xã hi tng quát cho nhQng näm do là: (1) On djnh dn d.n, 
tin len câi thin mt bithc dñ sng 4t cht và van hóa cüa Nhân dan (2) Tip tçic 
xây dung cci sO vt chat - k5 thu.t cüa chü ngha xã hi, chü yu nhm thüc dy 
san xut nông nghip, hang tiêu dung và xut khu... (3) Hoàn thành cOng cuc cài 
tao xã hi chü nghia a các tinh min Nam, hoàn thin quan h san xut xã hi chU 
nghia a min Bc, cüng c6 quan h san xut xà hi chü nghia trong Ca nuóc (4) 
Dáp 1rng nhttng thu cu cüa Cong cuOc  phOng thu d.t nisâc, cUng c quc phOng, 
giü vüng an ninh trt tr. 

Dai hi thông qua nhung nhim viii van bOa, xã hi; tang ctthng nhà nithc xà 
hi chü nghia, phát dng phong trào cách mng càa quAn chüng; chInh sách di 
ngoi; thim vii nâng cao sac chin du cüa Dãng. V xây dmg Dàng, Báo cáo 
chInh trj nêu rô: "Nhim vi then cht cüa cong tác xây dçrng Dàng hin nay là tiip 
tic nang cao tInh giai cá'p cong nhán, tInh tiên phong cza Dáng, xáy daig Dáng 

31  Dáng Cong san Vit Narn: Van kin Ddng toân tap,  Sdd, t.43, tr.45, 47. 
32  Dáng CQng san Viêt Nam: Van kiên Dân9 toàn tap, Sad, t.43, tr.45, 47. 
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vCmg manh v chInh tn, tu' tu'óng và tó chic nhm báo dam thyc hin thng lçri 

du'àng Mi ctha Dáng, náng cao nàng 4cc lânh dgo cia £)áng di vó'i sc nghip xáy 
dy'ng chi nghia xâ hç5i và báo v T quc, lam cho Dáng ta luón luôn gii7' vth'ig ban 
Mt cách mgng và khoa hoc, m5t dáng that  trong sgch, có thc chiê'n du cao, gn 

bó chat chê vó'i qun ching"33. 
Dai hi dâ thông qua Diu 1 Dàng (si:ra di) và bu Ban Ch,p hành Trung 

ucng Dâng gm 116 üy viên chInh thirc và 36 üy viên dci khuyk 
Ban Chá'p hành Trung wing Dáng hQp Hai  nghj Mn t/n' nhdt dä b.0 B 

ChInh trj gm 13 üy viên chInh thtirc và 2 üy viên dr khuyt; dng chi Lê Dun 
dugc bu lai  lam Tng BI thi.r. 

Dai hi  dai  biu toàn quc ln thir V cüa Dáng là kt qua cüa mt qua trmnh 
tp hqp 2 kin cüa toàn Dáng d ct ra nhim vii, phixcing hithng... nhm giãi quyt 
nhttng vn d gay gt, nóng bong dang dt ra cüa each rnng Vit Nam. Di hi 
dánh du mt sir chuyn bin mi v sir lành dao  cüa Dàng trên con dung d.0 
tranh "tct cá vi i'd qudc xâ hç$i chi nghia, vi hgnh phzc cta Nhán dan". 

Sau Dti hi, Ban Chap hành Trung ilo'ng Dâng và B ChInh trj dâ ma nhiu 
hi nghj d tip tic di sâu dánh giá tinh hinh, d ra nhiu chU trirnng và bin pháp c17i 

th d chi dao  mci hot dng cüa Dàng và Nba nithc. 

BAI HOI BAI BIEU TOAN QUOC 
LAN THI5 VI CUA BANG (THANG 12-1986) 

Sau thing igi vi dai  cOa cuc kháng chin chng Ms', ciu nuac, min 
Nam dugc hoàn toàn giãi phóng, dt nuOc thng nht, non song thu v mt môi, 
Ca nithc di len chü nghia xã hi. Trong nim vui chin thng, duOi sir lânh dao 
cüa Dàng, Nhân dan cà rnrOc bt tay vào bàn gn v& thuong chin tranh, khôi 
phitc và phát trin kinh t, tirng buOc xây drng Co sâ 4t cht - k thut cUa chü 
nghia xä hi trên phm vi cã nixác. 

Ti'r th?yi chin chuyn sang thai bInh, dOi hOi Dàng phãi di mâi tu duy, 
thay di ni dung và phuong thüc lãnh do cho phü hcp vói tInh hInh mói. Nghj 
quy& Dai  hi IV và Dai  hi V cüa Dâng dã dt ra yêu c.0 phâi dy manh  phát 
trin kinh t - xâ hi, cüng c quc phOng, an ninh, tiling buOc xây dirng nuâc ta 
thành mt nuâc xâ hi chili nghia phn vinh. Tuy 4y, do hoàn cânh ljch si:r lOc 
bty gia, dt nuac vüa trài qua nhiu nàm chin tranh, Co ch tp trung, quan lieu, 
hành chInh mnh lnh dà an sâu vào tim thilic cOa mci  nguai, vic di m6i tu 
duy và phuong thilic lành dao  cilia Dàng phñ hçip vOi diu kin mai chua thrçic dt 
ra mt cách dung müc. Thing lcii vi dai  cilia cuc kháng chin chng M, cilru 
nixâc, mt mat, tao  ra nhü'ng thu.n igi vô cüng to lan cho sir nghip xây drng chili 
nghia xã hi; mt khác, cüng tao  ra tam i chili quan duy chI can tra sir phát 
trin nh.n thilrc cilia Dáng. Trên nhiu 1mb virc, nhiu vn d, tInh trng Dâng bao 

' Bang Cong sn Vit Nam: Van kin Bang toán tap, Sdd, t.43, tr.152. 
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bin lam thay khá nghiêm tr9ng, dn dn h thng chInh trj bj xc c1rng, kern hiu 
qua. Hoit dng cüa Nhà nuOc và các doàn th qu.n chüng nhiu khi chi mang 
tInh hInh thirc. TInh dc lap, chü dng cüa Nba nithc bj vi phtm, hiu lirc quân 19 
cüa b may nhà nuOc bj htn ch. Kinh t - xä hi thiu nàng dng. Quyn lam 
chü cüa Nhân dan không diicic coi trQng, phát huy mt each thirc chit. 

Chin tranh kt thüc, sii vin trçl cüa các mthc anh em giám dn và chuyn 
sang hçxp tác, trao di theo giá thj tru?ing quc t. Các th lirc phân dng quc t 
câu kt vOi nhau chng phá quyt 1it each mng nuOc ta. Chin tranh büng n ô 
hal du biên giâi. M5 tin hành cutc bao vây, cam 4n nuâc ta ngày câng khäc 
nghit. Sau sir kin Campuchia, nuâc ta gp rt nhiu khó khàn trong quan h di 
ngoai, vj th dt nuâc bj giâm süt trên trung qu6c tb... 

Do nhüng sai 1tm trong dithng 1i xây drng chü nghia xâ hi và quàn 19 
kinh t, tInh hmnh kinh th - xâ hi dt nuóc ngày càng khó khàn: tc d tang truong 
kinh t thp, 1tm phát phi ma34, hiu qua du ti.r htn chê, dri sng Nhân dan không 
duqc cãi thin, thm chI nhiu mt con sa süt hcm... Dt nuc dn lam vào mt 
cuoc khüng hoâng kinh tê - xã hi tram tr9ng. 

Trithc tInh hInh do, Dâng ta dâ có nhiu chii trucing, bin pháp t1rng buâc 
tháo gi khó khãn. Nghj quyt Hi nghj 1n thir sáu Ban Chp hành Trung ucing 
khóa IV v phucing hithng phát trin hang tiêu dung và cong nghip dja phucTng, 
tháo g các rào can, lam cho san xut "bung ra"; Chi thj s 1 OO-CT/TW, ngày 31-
1-1981 cüa Ban BI thu khOa V v cài tin cong tác khoán, ma rng khoán san 
phrn dn nhóm lao dng và ngt.râi lao dng trong hqp tác xã nOng nghip... dâ tao 
ra nhung bithc dt phá nhtt dinh, song vn không lam thay di dugc dáng k tinh 
hInh kinh t - xã hi dt nuOc. Cuc câi cách giá - lucing - tin näm 1985 không 
nhüng không cãi thin dugc tInh hinh, ma cOn lam cho dai sng cüa Nhân dan khO 
khàn han. Trong bi cânh do, Dai  hi  dai  biu toàn quc 1n thu VI cüa Dãng dâ 
duçic triu ttp. Sau nhung ngay hçp ni b (t1r ngày 5 dn ngày 14-12-1986), tu! 
ngày 15 dn ngày 18-12-1986, Dai  hi h9p cong khai. Di,r Dai hOi có 1.129 dai 
biu thay mtt gn 1,9 triu dâng viên trong toàn Dãng, trong s do có 925 dai  biu 
thuc dãng b cüa 40 tinh, thành ph, dc khu, 172 dai  biu thuc các dâng b trixc 
thuc Trung ucing, 153 dai  biu nü, 115 dai  biu thuc các dan tc thiêu so, 50 dai 
biêu là anh hung 1irc luçrng vu trang va anh hung lao dng, 72 dai  biu là cOng 
nhãn trirc tip san xut... Dn dr Dai  hi có 35 doàn dai  biu quc th35. 

Dng chI Nguyn VAn Linh d9c Diên van khai mqc, dng chi Tri.thng Chinh 
d9c Báo cáo chInh trj cüa Ban Cháp hành Trung wo'ng Dáng, dng chI VO VAn 
Kit d9c Phuvig hu'àng, mtc tiêu chi ye'u phát trién kinh t xâ ht5i trong 5 nãm 
1986 - 1990. 

Nhiu chi tiêu kinh t do Dai hi IV và Di hi V d ra không thixc hiên du'c. Lam phát näm 1986 len t&i 

774%. 

'5 Xem báo Nhdn dan, ngay 15 và ngày 24-12-1986. 
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Dai hi khng djnh: "Quy& tam ddi mó'i cong tác lânh dgo cüa Dáng theo tinh 
thcn cách mgng và khoa hQc"36. 

Dai hi dánh giá cao qua trInh dan chü hóa sinh hott chInh trj cüa Dâng vâ 
Nhân dan ta trong thai gian chun bj vâ tin hành Dai  hi. 

Dti hi dä hoàn toân nht trI vói nhüng kt 1un cüa Ban Chap hành Trung 
uo'ng v dánh giá tInh hInh, tng k& kinh nghim, xác djnh miic tiôu và phuong 
hiiOng, chInh sách nhm dua sr nghip cách mng nuâc ta tip tiic tin len. 

Dai hi then djnh: "Nám nãm qua là mt dogn dzthng ddy thi'r thách dO'i vO'i 
Dáng và N/ian dan ta. Cách mgng nu'O'c ta dién ra trong M cánh quo'c te và trong 
nithc có nhthig thu4n  lçri co' bàn, nhu'ng cüng cO nhiêu khó khàn, p/uk tgp. Thucc 
hiçn nhü'ng nhiçm vy và myc tiêu do Dgi hi ln th V cia Dáng d ra, Nhân dan 
ta anh dung phn dá'u, khac phyc khó khàn, vu'crt qua trà nggi, dà dgt duçic nhthig 
thành ty'u quan trQng trong cOng cuc xáy cly'ng chi nghia xä hi, giành nhü'ng 
th&ig lcri to ló'n trong cu5c chie'n dá'u bOo v Td quO'c và lam nghia vy qudc tê"37. 
Ben ctnh vic khng djnh nhu'ng thành tIch dã dt diiçc, Dai  hi cfing dâ nhn rô: 
"TInh hInh kinh th - xA hi dang có nh€ng khó khän gay gt: san xut tang chm; 
hiu qua san xu.t và du tu thp; phân phi, hru thông có thiu ri ren; nhQ'ng mt 
can di ion trong nn kinh t chm dugc thu hçp, có mt gay gt hen; quan h san 
xutt xa hi chü nghia ch.m dugc cñng c; dOi sng Nhân dan lao dng con nhiu 
khó khan; hin ti.Içmg tiêu circ xãy ra 0 nhiu ncii và có nth nghiêm tr9ng. 

NhIn chung, chiing ta chu'a thy'c hin du'crc myc tiêu tang quát do Dgi hi 
ldn thi' V d ra là ccl bàn n dnh tInh hInh kinh tE - xâ hgi, dn dinh dài sang Nhán 
dOn"38. 

Không dánh giá th.p nhüng nguyen nhân khách quail, Dai  hi cüng nghiêm 
khc nêu rO, nguyen nhân chü quan cüa tInh hInh khó khän, khüng hoáng là do 
nhu'ng sai 1am, khuyt dim trong sir lãnh dao,  quàn l cüa Dãng và Nba nuOc. 
Dai hôi nhn djnh trong nhüng nam 1976 - 1980, trén thirc t, chüng ta dâ chü 
truang dy manh  cong nghip hóa trong khi chisa có dü các tin d cn thit; vüa 
nóng vOi, vera buông lông trong cong tac cãi t.o xã hi chü nghia; chm di m0i 
cc ch quãn 1 kinh t không cOn phü hcip. Trong nhüng nam 1981 - 1985, Dãng 
chixa ci th hóa duOng 1i kinh t trong chtng du0ng d.0 tiên, chua kiên quyt 
kh.c phiic chü quail, nóng vi va bâo thü, trI tr trong b trI cc cu kinh t, câi 
to xã hi chü nghia và quán l,2 kinh t, lti phim sai 1m m0i, nghiêm trng 
trong lTnh vlrc phân phM, luu thông, dâ buông lông chuyCn chInh vo san trong 
quân l kinh t - xã hi, trong du tranh tu tithng, van hóa, trong vic chng lai 

nhQng am muu, thu doan  phá hoai thâm dc cüa ké thu. "Nhthug sai lcm nói trén 

36 Dãng Cong san Vit Nam: Van kin Dàng toân tap, Sd'd, t.47, tr.544. 
37 fing COng sn Viêt Nam: Van kiên DOn,g toán tap, Sdd, t.47, tr.545, 547. 
' Dàng Cong san Viet Nam: Van kin Dan9 toán tçp, Scid, t47, tr.545, 547. 
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là sai lcm nghiêm trQng v chi truv'ng, chmnh sách lan, v chi dgo chié'n lucic và 
v t ch&c thl!c hin"39. 

Khuynh huâng ti! tithng chü yu cüa nhüng sai 1m y, d.c bit là nh&ng 
sai 1m v chjnh sách kinh th, là bnh chü quail, duy chI, 16i suy nghi và hành 
dng giàn don, nóng vi, là khuynh huàng buông lông trong quãn l kinh t - xä 
hi, không chp hành nghiêm chinh duing li và nguyen tc cüa Dãng. Do là 
nhcng biu hin cüa tu tuâng tiu tu san vira tã khuynh, vira hUu khuynh. "Nhfrng 
sai lm và khuylt dkm trong linh v,rc kinh té', xà hç5i bct ngun tir nhibig khuyé't 
diem trong cong tác tu' tu'àng, td ch'c và cOng tác can bç5 cia Dáng"40. 

Trên co sâ thçrc tin each mng cOa 10 näm visa qua, Di hi nêu len bn bài 
hc kinh nghim CO ' nghia ht sisc quan tr9ng: 

- Phãi quán triêt iii tisâng "lá'y dan lam gó'c", xây dirng và phát buy quyn lam 
chü cUa Nhân dan lao dng. 

- Phãi luôn luôn xut phát tis thrc t, ton trQng và hành dng theo quy lut 
khách quan. 

- Phài biêt kt hcip sii'rc rnnh cüa dan tc vi sisc rnnh cda thôi di trong 
diu kiên mdvi. 

Phãi xây dirng Dàng ngang thm nhim vii chInh trj cüa mt dãng cm 
quyn lành dao Nhân dan tin hành cuc each mng xà hi chü nghTa41 . 

V nhim vii chin luçic each mng, Di hi khng djnh: "Toàn Dáng, toàn 
dan và toàn qudn ta doàn ké't m3t lông, quyé't tam dem hét tinh thdn và lz!c lup'ng 
tie'p tyc thtc hiçn thng lcri hai nhiçm vy chié'n lucrc xáy dy'ng thành cOng chii 
nghia xâ h5i và báo v v1ng chc To quc Vit Nam xâ h3i chi nghia, dng thai 
tIch cy'c gop phdn vào cuç5c dá'u tranh chung cza Nhán dan the' gió'i vi hOa blnh, 
dç3c 42p dan t5c, dan chü và chz nghIa xâ h3i"42. 

V nhim vii xây drng chü nghia xã hi, Di hi xác djnh: "Nhim vy bao 
trim, myc tiêu tdng quát trong nhthig nàm con igi cia chng du'àng dcu tiên là dn 
dnh mçi mt tlnh hlnh kinh ti - xâ h5i, tiêv tyc xáy dyng nhiing tin d ccn thilt cho 
vic ddy mgnh cong nghip hóa xd hç5i chü nghii trong chçng du'Ong tiêv theo"43. 

Trong khi d.t nhim vit xây dimg chü nghia xâ hi len hang dâu, Di hi van 
khAng djnh phâi "di cao cánh giac, tang cirO'ng khá nàng quc phông và an ninh 
cia dt nu'O'c, quyê't dánh tiling kiéu chiln tranh pha hoai nhiu mçt cta djch, bao 
darn chi d5ng trong mgi tInh hung d báo v T quO'c"44. 

Dii hi giao cho Ban Chip hành Trung u'ong khOa VI chi dao thrc hin thành 
cong nhü'ng nhim vi d ra trong Báo cáo chInh trj, ma quan trQng là: (1) Xây 

39 Dãng CQng san Vit Nam: Van kin Dang toàn tçp, Sad, t.47, tr.548. 
40 Dàng CQng san Vit Nam: Van kin Dáng toàn tçp, Sdd, t.47, tr.548. 
41  Xem Bang Cong san Viêt Nam: Van kiên Dáng toàn tap, Sdd, t.47, tr.362-365. 
42  Bang Cong san Vit Nam: Van kin DOng toàn tap, Sdd, t47, tr.371, 550. 
Bang Cong san Viêt Nam: Van kiên DOng toàn tap, Sdd, t.47, tr.371, 550. 
Bang Cong san Vit Nam: Van kien Dáng toOn tçp, Sad, t.47, tr.371, 550. 
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dirng va t chi'rc thirc hin ba chuang trInh kinh t hn là liscmg thirc - thirc phm, 
hang tiêu dung và hang xut khu (2) Thirc hin nhim v1i cài to xà hi chü nghia 
mt each thi.rông xuyen vói nhQ'ng hInh thüc và buOc di thIch hçip, lam cho quan 
h san xut phü hçrp vi tInh chit và trinh d cüa 11rc hrcing san xut, thüc dy sir 
phát trin cüa 1irc luçmg san xu.t (3) Di m91 cci ch quãn l kinh t (4) Giãi quyt 
cho dixgc nh€tng vn d c.p bach v phân phi, hru thông (5) Xây dirng và t chirc 
thirc hin mt each thit thirc và có hiu qua các chInh sách xã hi (6) Tang ciRing 
khà näng quc phông và an ninh cüa dt nrnfic (7) Tang cu&ng hot dng trén linh 
virc di ngoi (8) Phát huy quyn lam chü tp th cüa Nhân dan lao dng, nâng 
cao hiu lirc quàn 1 cüa nhà nrnc xã hi chü nghI'a (9) Xây dçmg Dàng that  sir 
ngang tm mt dàng cm quyn có tr9ng trách lânh dao  toàn dan thirc hin thng 
lçii hai nhim vii chin lugc (10) Nâng cao hiu lirc chi dao  và diu hành cüa b 
may dàng và nhà nuâc. 

Ban Chip hành Trung ung phài chi do tin hành trong toàn Dâng và 
toàn xä hi "cuçc vn dç5ng lam trong sgch và náng cao thc chié'n dá'u cia các 
td chz'c dáng; lam trong sgch và náng cao hiu 4cc quán lj> cia b5 may nhà 
nzthc; da'y liii va xóa bó các hin tu'crng tiêu citc, lam lành mgnh các quan h xa 

hç5i và thcc hin cong bcng xa hç$i"45. 
Dai hi quy& djnh b sung va sua di mt s dim cii th trong Diu 1 

Dãng cho phü hcip vói tInh hInh mâi và bu Ban Chp hành Trung uo'ng khóa VI, 
gm có 124 üy viên chInh thüc, 49 üy viên dr khuyt. Trung ucmg dã b.0 Bô 
Chinh trj gm có 13 üy viên chInh thüc, 1 üy viên dr khuyt. Dng chi Nguyn 
Van Linh duçic bu lam Tong BI thu Ban Chap hành Trung ixcmg Bang. 

Các dng chI Tnthng Chinh, Pham Van Dng và Lê Dirc Th9 duçic giao 
trách nhim lam C vn cho Ban Chap hành Trung iicing Bang. 

Dai hi  dai  biu toàn quc ln thu VI cüa Bang là dgi hi kl thica và quyê't 
tam dO'i m&i, doàn kIt tié'n len cia Dáng ta. Thành cong cüa Dai  hi dã m ra mt 
bithc ngot có nghia ljch su cüa cách mng Vit Nam, dua d.t nuâc bithc sang 
mt giai doan phát trin mâi. 

BA! HQI Bid BIEU TOAN QUOC 
LAN THU VII CUA BANG (THANG 6-1991) 

Dti hi dai  biu toàn quc ln thu VII cüa Bang Cong san Vit Nam dugc 
tin hành vào tháng 6-1991, trong bi cành quc t và trong nuâc dang có 
nhüng din bin phuc tap. Do là nhttng bin dng dã và dang xày ra a các nuOc 
xã hi chü nghTa, sr tin cong nhiu phIa vào chü nghTa xâ hi, vào chü nghia 
Mac - Lenin và Dàng Cong san, nhüng am muu và thu don cüa các th lirc thu 
dch quc t hông xóa bO chü nghia xà hi hin thrc và si7r hoang mang, dao 
dng trong mt b phn lan nhüng nguai cong san trên th giâi dâ tác dng 

45 Dng Cong san Vit Nam: Van kiên Dcng toOn tap, Sdd, t47, tr.565. 
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manh dn tu tu1ng và tInh cam cCia mt b phn không nhô can bi, dãng viên 
và nhân dan Vit Nam. NuOc ta cüng phãi throng dAu vOi các hoat dng phá 

hoai cüa các th 1irc thu djch a cã ngoài rnrOc và i trong nuOc trong khi cuc 
khüng hoãng v kinh t - xä hi cüa dt nuOc chua ch.m dirt. Nhixng nba nhu'ng 
thành tiru buâc du cüa g.n 5 nàm di mai, chüng ta dä dung vüng vá tip tiic 
tin len, m.c dU con nhiu khó khän. 

Dai hi hcp ni b tü ngày 17 dn ngày 22-6-1991. Tr ngày 24 den ngày 
27-6-1991, Dti hi hçp cong khai. Dir Dai  hi có 1.176 dti biêu dai  din cho hon 2 
triu dàng viên & các 1mb virc hoat dng khác nhau t1r mci mien cOa dat nuOc và 
dang cong tác a ntrâc ngoài. Dn dçr Dii hi cOn có doàn dai  biêu cüa Dâng Cong 
san Lien Xô, doàn dai  biu cüa Dâng Nhân dan each mng Lao, doàn dai  biêu cüa 
Dãng Nhân dan cách mng Campuchia, doàn dai  biu cüa Dâng Cong san Cuba. 
Dir khai mac Dai hi cOn có dai  biu Dãng Cong  san Nht Bàn thuang trü tai  Ha 
Ni, các vj trong doàn ngoi giao, dai  din các t chirc quc gia và quc t& dii 
din các t chüc phi chInh phü tai  Ha Ni. 

Dng chI VO ChI Cong dc Diln van khai mgc, dng chI Nguyn Van Linh 
dc Báo cáo cia Ban Chá'p hành Trung wo'ng khóa VI v các van kin Dgi h5i VII. 

Dai hi có nhim v1.i tng kt vic thirc hin Nghj quyt Dai  hi di biu 
toàn quc 1n thu VI, dánh giá nhüng vic lam dugc, nhung vic có th lam nhixng 
chua lam ducrc, nhU'ng vn d mai nay sinh, chi ra nhng iiu dim, khuy& dim, 
nguyen nhân và nhIrng kinh nghim tin hành di mai trên các lTnh virc chü yu 
cüa dai s6ng xã hi, d ra phi.rong hithng, miic tiêu và các nhim vii chü yu cho 5 
nãm tâi. 

Báo cáo chInh trj cüa Ban Chip hành Trung ucing Dâng tai  Dai hi dä dánh 
giá vic thirc hin di mai trén các lmnh virc cüa dai sang xä hi. Báo cáo chi rO sau 
gn 5 näm dua Nghj quyt Dai  hi VI vào cuc sOng, cong cuc dOi mâi dA dat 
dirge nhImg thành tcu bu'âc dcu rdt quan trQng. Do là: 

- TInh hInh chInh tn cüa dt nuâc n djnh. 

- Nn kinh t có nhi)ng chuyn bin tIch crc; dâ dat  dugc nhchig tin b nO 

rt trong vic thrc hin các mijc tiêu cüa ba chuong trInh kinh t lOn, bu&c du 

hInh thành nn kinh t hang hóa nhiu thánh phtn, 4n hành theo co ch thj 

truang có sir quàn 1 cüa Nba nuOc, ngun lirc san xu.t cüa xâ hi dugc huy dng 

tt han, t& d lam  phát duçc kim ch bat, dai sng 4t chit và tinh than cUa mt 

b phtn Nhân dan có phn duçic cái thin. 

- Sinh hoat dan chü trong xâ hi ngày càng dugc phát buy. 

- QuOc phOng duqc giO vüng, an ninh quôc gia duc bão dam. Tüng bithc phá 

th bj bao vây v kinh t và chInh trj, ma rng quan h qu& t, tao  ra môi truang 

thun Igi hon cho cOng cuc xây dirng và bào v dt nuac. 
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Nhttng thành t1ru dã giành dugc chirng to dithng li di mi cüa Dai  hi VI 
ra là dung, buâc di cüa cong cuc di mâi v ca bàn là phU hqp. Do là c sâ r.t 

quan tr9ng d dua cách mng Vit Nam tip t1ic tin len. 
Song, chiing ta cOn nhiu yu kern và khó khan, dt nuóc vn chi.ra ra khOi 

khüng hoãng kinh t - xâ hi, cong cuc di mi cOn nhüng han ch& nhiu vn dé 
kinh t - xã hi nóng bOng chua duqc giài quyt. 

Trên cc sâ dánh giá tInh hinh dt rnthc, Dai  hi VII dâ rut ra nám bài hQc 
kinh nghim bithc du v dó'i mó'i: 

Mót là, phái gil? vmg d.inh hwó'ng xà hç5i chi nghia trong qua trInh ddi 
mó'i, k& hçip sir kiên djnh v nguyen ttc và chin lucic cách mng vi sir linh boat 
trong sách luqc, nhay cam nm b.t cái m9i. Phái gil? vü'ng tu' duy dç5c lçp và sang 
tgo trong vic d ra dung li di rn9i phü hçip véd dtc dim tInh hInh cüa niiOc 
ta, dáp irng dung lçii Ich và nguyen v9ng cüa Nhân dan ta. Diu kin c& yu d 
cong cuc di mi girt dugc djnh hithng xä hi chü nghia và di dn thành cong là 
trong qua trInh dM rn&i, Dàng phãi kiên tn và vçn diing sang tgo chi nghla Mac - 
Lenin và tu' tithng H ChI Minh, gill' vCl'ng vai trô lãnh dgo xã h(5i. Dàng phài tit 
di mOi và chinh dn, không ngrng nâng cao näng lirc länh dao  và sirc chin du 
cüa mInh. 

Hai là, di mó'i toàn dién, dcng b15 và tniçt dê' nhung phái có bu'àc di, hInh 
tln'c và cách lam phIi hop. Di rnôi là mt cuc cách mng sâu sc trên tht cà các 
linh vijc cüa dri sang xà hi. Dng th?ñ, trong mi burc di lai  phãi xác djnh dung 
khâu then ch& d tp trung sirc giãi quyt lam co sâ di mói các khâu khác và linh 
virc khác. Phâi tp trung suc lam t& di mâi kinh t, dáp üng nhüng dOi hOi cp 
bach cüa Nhân dan v dôi sang, vic lam và các nhu cu xã hi khác, xây dirng cc 
sâ vt chit - k thut cüa chü nghia xà hi, coi do là diu kin quan trQng d tin 
hành thun lqi dM mái trong linh virc chInh tr. ChInh trj diing cham dn các mi 
quan h dc bit phrc tp và nhy cam trong xa hi, nen vic di rnOi trong h 
thng chinh trj nht thit phài trên co sO nghiên ci'u và chun b rt nghiêm tüc, 
không cho phép gay mt n djnh chInh trj dn dn sir r6i loan. Nhung khOng vi vy 
ma tin hành chm tr di mi h thng chInh trj, nht là v t chirc b may và can 
bô, mi quan h giia Dàng, Nhà nuOc và các doàn th Nhân dan, bâi do là diu 
kin thüc dy phát trin kinh t - xâ hi và thrc hin dan chü. 

Ba là, phat trijn kinh té' hang hóa nhieu thành phn phái di dôi vó'i tang 
czthng vai trô quán lj cza Nhà nzthc v kinh te' - xâ hç3i. 

Bn là, tiê tuc phát huy ngày càng sáu rc3ng  nn dan ch2, xâ h5i chi nghia, 
nhtmg dé phat huy dan chz ding hzthng và dgt kIt qua thI qua trInh do phái dirc 
lânh dgo tó't, cO btróc di vihig chc phii hop vái tInh hInh chInh trj - xã h5i nOi 
chung. Co nhu' 4y mi thirc sir bâo darn dugc quyn lam chü cüa Nhân dan, dng 
viên toàn dan hang hái xây drng chü nghia xã hi. 
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Nàm là, trong qua trInh di mâi phâi quan tam dt báo tInh hlnh, k/p thai 
phát hin và giái quylt ding &in nhiThg van d mái nay sinh trên tinh thcn kiên 
d/nh thy'c hin dwàng M di mái; tang cw&ng tdng kIt thyv tiln và không ngirng 
hoàn chinh lj lu2n v con chc&ng xáy dy'ng chü nghit xâ hç5i & nithc ta. Cong 
cuc di mói càng di vào chiu sâu thI càng xu.t hin nhiu vn d mri lien quan 
dn nhtn thirc v chü nghTa xã hi và con di.thng xây dirng chü nghia xã hi. Chi 
có tang cung thng kt thirc tin, phát trin 1 1un thI cong cuc di mi mói trâ 
thành hott dng tix giác, chü dng và sang tao, b& di.xçc sai lm và brnc di quanh 
co, phirc tp46. 

Báo cáo dã nêu nhUng phiiang huOng, nhim vii chU yêu trong 5 näm 1991 - 
1995. Dira vào vic phân tIch dc dim tInh hInh thun 1çi và khó khàn, can cir vào 
mlic tiêu cüa chng di.thng dtu cüa thii kS'  qua d len chü nghia xA hi, Báo cáo dã 
xác djnh: "Myc tiêu tdng quát cia 5 nàm t&i là vuç't khó k/ian thz thách, In dinh 
và phát triln kinh té' - xâ h(5i, tang cuông In d/nh chInh tr/, day lId tiêu cy'c VCl bIt 
cong xâ hç$i, du'a nwó'c ta ccr bàn ra khói tInh trgng khing hoáng hin nay"47. Báo 
cáo cüng nêu len bn phuong châm chi do và nhftng nhim v11 chü yu trong 5 
näm trén các linh virc cUa dôi sng xã hi. 

Dai hi dã thông qua Cuo'ng linh xay dy'ng dlt ntc&c trong thai /9) qua dç5 len 
chz nghza xâ hói, Chiln lucic on dinh và phát triln kinh tl - xâ hç5i dIn nám 2000, 
Báo cáo xáy c4mg  Dáng và tha dli Diu lc Dáng và thông qua toàn van Diu l 
Dáng (s&a dli). 

Cuv'ng li'nh xáy dy'ng ddt nu'&c trong thai /9) qua d5 len chi nghia xd h)i 
(nàm 1991) dà dánh giá tng quát qua trInh cách mng Vit Nam và nêu len nhQ'ng 
bài hc kinh nghim iOn. Do là: 

Mt là, nlm vibig ngcrn c& d5c 1p dan tc và chz nghia xâ hi. 

Hal là, su' nghiép cách ming là cia N/ian dan, do Nhán dan và vi Nhân dan. 

Ba là, khOng ngIcng cing c tang czr&ng doàn kIt: doàn kIt toàn Dàng, 

doàn kIt toàn dan, doàn kIt dan t5c, doàn kIt qudc tê' 

BIn là, kIt hcrp thc manh dan t5c v&i thc mc?nh thai dgi, thc minh trong 

nu'&c vài thc mgnh qulc tI. 

Nãm là, sit lành dao dthig dIn cith Dáng là nhân tl hang ddu báo dam thIng 

lcd cia cách mgng Vit Nam48. 
Cuong lTnh dâ vach  rO quan nim cüa Dáng ta v chü nghTa xâ hi ma Nhân 

dan ta së xây dmg và con duOng di len chü nghia xã hi trong thOi kS'  qua d d 
thirc hin miic tiêu cüa chU nghia xä hôi. Xã hi xâ hi chü nghia ma Nhân dan ta 
xây dimg là mt xa hi: 

46 Xem Dãng Cong san Viet Nam: Van kin Dáng toàn tap, Sd'd, t.51, tr.82-86. 

47 Dãng Cong san Vit Nam: Van kin Dón.g toàn tçp, Sdd, t.51, tr.89. 
48 Xem Dáng CQng san Viet Nam: Van kin Dáng toàn tap, Sd'd, t.51, tr.129-131. 
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- Do Nhân dan lao dng lam chü. 

- Co mt nn kinh t phát trin cao d?a  trên lirc lu'çing san xut hin di và 

ch d cong hthi v các tu 1iu san xut chü yu. 

- Co nn van boa tiên tin, dm dà bàn sc dan tc. 

- Con ngi.thi duçic giài phóng khOi áp bCrc, bóc lit, bt cOng, lam theo näng 

lirc, hu&ng theo lao dng, có cuôc sang m no, tir do, hanh  phüc, có diu kin phát 

trin toàn diên cá nhân. 

- Các dan tOc  trong nurc binh dâng, doan kt va giüp di ln nhau cüng tin b. 

- Co quan h hQu nghj và hcrp tác vói Nhân dan tt cã các niic trên th gith49. 
Ci.rong linh xác djnh: qua d len chü nghia xã hi nithc ta là mt qua 

trInh lâu dài, trãi qua nhiu chng chthng. 
Cuong linh cüng nêu len nhng djnh hrnng 1n v chInh sách kinh t, xa 

hi, quc phông, an ninh, dM ngoi, v h thng chInh trj và vai trô lânh dao  cüa 
Dâng. V vai trô lãnh do, Cuo'ng 1mb nêu rO: 

"Dáng C3ng san Vit Nam là d5i tiên phong cza giai ca'p cong nhán Vit 
Nam, dgi bié'u trung thành lcri Ich cia giai cá'p cOng nhân, Nhán dan lao d5ng và 
cla cá dan tc. Dáng lá'y chi nghia Mac - Lenin và tu tu'O'ng HO ('hI Minh lam nn 
tang tic ticO'ng, kim chi nam cho hành d3ng, lá'y tp trung dan chi lam nguyen tc 
t chtc cci bàn. 

Dáng lành dgo xà h5i bcng cu'o'ng linh, chié'n lwcic, các djnh huó'ng v chInh 
sách và chz truvllg cong tác, bang cOng tác tuyên truyn, thuyt phyc, vn dç3ng, 
t chz'c kié'm tra và bcng hành dç3ng gu'ong máu cia dáng viên. Dáng giói thiu 
nhuing dáng viên u'u ti cO di nàng 4cc và phcm chá't vào hogt dç5ng trong các cci 
quan lãnh dqo chInh quyn và các doàn th. Dáng khOng lam thay cOng vic cia 
các t chi'c khác trong hç thO'ng chInh tn. 

Dáng lânh dgo h thing chinh tn, dng th&i là m5t b5 phn cia h tMng y. 
Dáng lien h mt thié't vOl Nhán dan, chju sl(c giám sat cia Nhán dan, hogt dng 
trong khuOn khd Hié'n pháp và pháp lutlt"50. 

Dai hOi dâ bu Ban Chip hành Trung wing Dàng gm có 146 üy viên. H5i 
nghj ln tln' nht Ban Cha hành Trung u'ctng khóa VII dã bu B ChInh trj gm 
13 üy viên. Dng chI D Mithi dugc bu lam Tng BI thu Ban Chp hành Trung 
wing Dãng. 

Thành cOng cüa Dai  hi  dai  biu toàn quc ln thu VII dánh d.0 bithc 
tru&ng thành mói cña Dâng, ct mc mâi trong tin trInh cách mang  rnthc ta. Din 
van b mac Dai hi cUa Tng BI thu D Mi.thi dâ nêu rô: 

Dâng COng sn Viêt Nam: Van kin Dóng toàn tap, Sdd, t.51, tr.134. 

50 Dáng Cong sn Vêt Nam: Van kiên Dâng toán tap, Sdd, t.51, tr.146-147. 
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"Két qua ni bt cia Dgi hi chzng ta là sy' thdng nhá't cao trên ta't ca các 
vá'n d ion thuç5c v quan dim, dithng M có nghia quy& djnh dó'i vOi v2n 
mênh dá't nu'ó'c... 

KIt qua Dgi h5i là san phdm trI tu cia toàn Dáng và cia Nhán dan trong 
vic vn dyng sang tgo chü nghii Mac - Lenin, tu tu'&ng Hc ChI Minh và nhI&ig 
giá trj cia loài ngzthi vào giai dogn hiên nay cia sy' nghiêp cách mgng nu'Oc ta... 

Kêt qua do khàng dinh, trong dzcthg ló'i cza mlnh, Dáng ta và Nhán dan ta 
quylt tam khóng gl lay chuyên ni di theo con du'&ng xâ hi chz nghia, con du'&ng 
ma Chi, tich H ChI Minh, Dáng ta và N/ian dan ta dd ly'a chQn, do là con dtc&ng 
duy nhlt dzng dan. 

KIt qua do khng d/nh Dáng ta kiên trl và tIch cy'c dá'y mgnh cong cu3c 
di mO'i do chInh ban than Dáng khO'i xu'O'ng theo nhth'ig nguyen tc dà du'cic xác 
dinh... Dli mO'i toàn diçn, dcng b, cO nguyen tic và cO bu'Oc di vthig chIc, do là 
mnh lnh cia cuç5c sIng, là qua trinh khOng thl dáo nguv'c"51. 

Dti hi dai  biu toàn qu6c ln thir VII dA lam trôn dixçic trách nhim tr9ng 
dti do toàn Dãng, toàn dan giao phó và sr mong ch?i cüa ban  be quc t là "Dai 
hi cüa Irl tu - dli mó'i - dan chi - /c)' cwong - doàn ke't"52. Cu'o'ng linh xáy dy'ng dlt 
nu'&c trong th&i k qua dç len chü nghi xâ hi và Chiê'n lucrc In djnh và phát 
triln kinh té' - xâ hç3i dIn nám 2000 do Dai  hi thông qua là nhtthg van kin ht 
süc quan tr9ng, vach  ra nhüng quan nim, phucing hu'âng, nhim vii co bàn 
nhüTlg näm truóc mt cüng nhu thai kS'  qua d len chü nghia xã hOi a nuac ta. 

Chp hành Nghj quyt Dai  hi VII, trên linh vrc kinh t, Ban Chip hành 
Trung uong Dãng trin khai cüng lüc bn mt hoat dng có lien h khäng khIt vâi 
nhau: xây dirng và thirc hin ba chumg trInh kinh t lan; tip t11c cong cuc cãi tao 
xa hi chü nghia; di rnâi co ch quàn l kinh t; di mâi cong tác th chirc can b. 

BiI HQI BA! BIEU TOAN QUOC 
LAN TH1 VIII CUA BANG (THANG 6-1996) 

Tiir Dai  hi VI (tháng 12-1986) dn Dai  hi VIII (tháng 6-1996) cña Dáng, 
Nhân dan ta dã trài qua 10 näm thijc hin di.thng 1,i d6i mâi. 

Mi.thi näm tnróc, Vit Nam & trong tInh trng khUng hoãng kinh t - xã hi 
tram trng. Sau 5 nàm thirc hin dtr&ng 1i dôi m&i do Dai hOi VI d ra, Nhân 
dan ta dä giành ducic nhiThg thing lçii buâc du rt quan tr9ng v cà kinh tê, xã 
hi, chInh tr, di ni, di ngoi. Kiên tn du&ng li di m&i, quyt tam thirc 
hin Nghj quyt Dai  hi VII và các nghj quy& cüa Ban Chip hành Trung 
hang, toàn Dâng, toàn dan dã vugt qua mi thir thách, tip tVc  yuan len giành 
nhiu thng li to lan trên nhiu mtt. Nhim vv do Dai hi VII d ra cho 5 
nàm 199 1-1995 dã hoàn thành v co bàn. D&i sang vt ch.t cüa dai bO ph.n Nhân 

51 fàng Cong sn Vit Nam: Van kin Dáng toân tçp, Sdd, t.51, tr.307-309, 9. 
52  Dáng Cong san Vit Nam: Van kin Dáng toân tap, SO'd, t.51, tr.307-309, 9. 
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dan duçc câi thin. Dan chü duçic phát buy. Lông tin cüa Nhân dan di vOi ch 
d và tin d cüa dt nuc, vâi Dàng và Nba nuOc duqc khng djnh. On djnh 
chInh tr - xâ hi duçc giU vtrng. Quc phông, an ninh duqc cüng c& Quan h dôi 
ngoi phát trin manh  me; phá throc th bj bao vay, cô ltp; tham gia tIch circ vào 
di sng cong  dng quc t. 

Tuy nhiên, ben crnh nhng thành tiru do, chiing ta vn cOn mt s khuyt 
dim, yu kern trên nhiu linh vrc. 

Trong bi cành ljch siir do, Dii hi dai  biu toàn quc thn thu VIII cüa Dàng 
duçc triu tap. 

Di hi có nhim viii kim dim k& qua 5 näm thrc hin Nghj quyt Dti hi 
VII, di sau tng kt 10 nam d& mOi, d ra nhüTig m1c tiêu, phucing huó'ng, nhim 
vii, giài pháp th?c hin cong nghip hóa, hin dai  hóa dt nuâc dn 11am 2000 và 
näm 2020; kim dim sir lãnh dao  cüa Dàng, vach  ra phucmg huàng xây dirng 
Dâng, stra di Diu 1 Dàng và bu Ban Chtp hành Trung iicing rni. 

Trong qua trinh chun bj Dai  hi, dãng b các cp, Mt trn T quôc, các 
doàn th, các t chirc chInh trj - xã hi và dông dâo Nhân dan trong cà nithc và 
dng bào sinh sng a nuOc ngoài dâ dóng gop nhiu kin qu báu d bë sung vào 
d? thào các van kiên cüa Dai  hi. Các van kiên trInh Dai hti là kt tinh trI tue cüa 
toàn Dãng,toàn dan Vit Narn. 

Dai hi  dai  biu toàn quc ln thtr VIII cüa Dãng dã hçp ni b ti'r ngày 22 
dn ngày 26-6-1996 và hçp cOng khai tr ngày 28-6 dn ngày 1-7-1996 tai  Thu do 
Ha Ni. Dirt Dai hi có 1.198 dai  biu thay mt cho hin 2 triu dàng viên cüng các 
dng chI c, vn Ban Ch.p hành Trung uclng, các dng chI dai  din lao thânh each 
mang, dai  din các Ba mc Vit Nam anh hung, các nhân si trI thüc tiêu biu cho trI 
tue, bàn linh và süc manh  doàn kt cüa toàn Dãng, toàn dan. Dirt Dai hi cOn có 
gn 40 doàn dai  biu quc t di din các dàng anh em và btu ban  trên th giOi. 
Chü d cüa Dai  hi là: Ti4p tyc sy' nghip di mài, ddy mgnh cong nghip hóa, 
hin dgi hóa vi myc tiêu dan giàu, nu'O'c manh, xã hi cOng bang, van minh, vimg 
bu'O'c di len chI nghia xä hi. 

Dng chI Lé Due Anh dc ThIn van khai mgc, dng chI D Mi.thi dc Báo 
cáo cia Ban Châ'p hành Trung u'o'ng Dáng khOa VII ye' các van kin trInh Dgi hi 
VIII. 

Dai hi dã thâo lun và thông qua các van kin quan trçng: Báo cáo chInh 
trj, Báo cáo phu'o'ng hztO'ng, nhim vy ke' hogch phát trie2n kinh té' - xâ hi 5 nám 
1996-2000 và Diu l DOng (bo2  sung, sia ddi). 

Kim dim, dánh giá k& qua cüa 5 nãrn thirrc hin Nghj quyt Dai  hi VII và 
tng kt 10 näm di mai, Dai  hi cIa k& lun tng quát nhii sau: 

"Sau 10 nám thy'c hin dithng lói ddi mO'i toàn din và 5 nám thy'c hiçn Nghj 
quyé't Dgi h5i VII, dá't nu&c dà vu'crt qua mt giai dogn thz, thách gay go. Trong 
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nhii'ng hoàn cánh he't s&c phi'c tap, khó k/ian, N/ian dan ta khóng nhimg dthig 
vü'ng ma con vu'o'n len, dgt nhü'ng thng lcii nó'i bt trén nhiu mat. 

Cong cu5c ddi mái trong 10 nàm qua dd thu du'Q'c nhting thành tyi to lan, 
có •) nghia rat quan trQng. Nhim vy do Dgi h5i VII dé ra cho 5 nám 1991-1995 dâ 
duçic hoàn thành v cc' bàn. 

Nithc ta dâ ra khOi khzng hoáng kinh té' - xc hç3i, nhu'ng mç3t sO' mit cOn 
chu'a vüi'zg chc. 

Nhiçm vy d ra cho chIng dwông du cia thai k5' qua dç5 là chuán bj tién d 
cho cOng nghip hóa dâ ccx bàn hoàn thành cho phép chuyen sang thai /cj) mó'i ddy 
mçznh cOng nghip hóa, hiçn dgi hóa da't nzthc. 

Con du'àng di len chi nghia xâ hi 0' nu'ó'c ta ngày càng du'cxc xOc d/nli rO 
ho'n. 

Xét trên tdng th vic hogch djnh và thy'c hin du'àng Mi di mO'i nht7'ng 
nám qua ye' ccx bàn là dzng dá'n, du'ng djnh hithng xä hi chi nghl'a, tuy trong qua 
trinh thur hiên cO mt s khuyé't die2m, lch lgc lón và kéo dài dJn dIn chch 
htr0'ng 0' linh vyr nay hay linh vy'c khác, & m&c dç5 nay hay m&c d$ khác"53. 

Nhu'ng thành tiju dA dtt duçic trên là kt qua cüa mt qua trInh tim tôi, dôi 
mdi; barn sat thirc tin, nhy ben vó'i thai cuc; phé phán nhung 1ch lac  v tu 
tu&ng chInh trj da nguyen chm nâ trong ni b Dãng; si,r phn du gian kM cüa 
toàn Dàng và toàn dan ta. Tng k& chng dung 10 näm diii mâi, có th rut ra sáu 
bài hQc chi yé'u sau: (1) Gitr vu'ng miic tiêu dc 1p dan tc và chü nghia xà hi 
trong qua trInh di mdi; n&m vüng hai nhim vii chin 1uçc xây drng và bão v T 
qMc, kiên tn chü nghia Mac - Lenin và tu tu&ng H ChI Minh (2) Kt hçip ch.t 
ch ngay tü d.0 di mâi kinh t vi di mâi chInh trj, l.y di mói kinh t lam 
tr9ng tam, dng thôi trng buâc di mi chInh trj (3) Xây drng nn kinh t hang 
hóa nhiu thành phn, vn hành theo ca ch thj truè'ng, di dôi vOi tang cithng vai 
trô quãn 1 cUa Nba nuâc theo djnh hi.ró'ng xâ hi chU nghia. Tang truâng kinh t 
gn lin vói tin b và cong bang xâ hi, giü gin và phát huy bàn sc van hóa dan 
tc, bão v môi trung sinh thai (4) Mo rng và tang cuOng kMi di doàn kt toàn 
dan, phát buy sOc manh  cüa cã dan tc (5) MO rng hy'p tác qMc t& tranh thu sir 
dng tinh, üng h và giüp dr cüa Nbân dan th gió'i, kt hqp sOc manh  cüa dan tc 
vOi sirc mtnh cüa thOi dai  (6) Tang cuOng vai trO lânh dio cOa Dâng, coi xây drng 
Dãng là nhim vii then cMt54  

D d ra mic tiêu dn näm 2000 và näm 2020, Dti hi dà phân tIch Mi cành 
chung, dc dim tInh hInh th giOi din bin nhanh chóng, phOc tp và chOa drng 
nhüng yu t kho luOng tác dng sâu s.c dn các mt dOi sing xã hi nuOc ta, dua 
dn nhftng thun lcd, dng thOi cüng xut hin nhing thách thOc iOn. Thutn lcii và 
khó khän, thOi co và nguy CO.  dan xen nhau. VI th& chñng ta phài chü dng n&m 

Bng Cong sn Vit Nam: Vdn kin Dáng toàn tIp, Sdd, t.55, tr.355-356 

54 Xem Dãng Cong sn Vièt Nam: Van kin BOng toàn tçp, Sdd, t.55, tr.358-362 
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thii co, vuon len phát trin nhanh và vu'ng chic, tao  ra th và 1irc mói; dng thai 
luôn luôn tinh tao, kiên quy& dAy lüi và khc phiic nguy c, k ca nguy cci mi nay 
sinh, bào dam phát trin dung hithng. 

Can ci.r tInh hInh nêu trên va Cucing 1mb cüa Dâng, Dai  hi khng djnh cn 
"tié'p tyc nm vü'ng hai nhim vy chié'n lu'crc xáy dmg chz nghia xâ h(5i và báo v 
Td quó'c, ddy minh cong nghip hóa, hiên dcii hóa. 

Myc tiêu cia cOng nghip hóa, hin dqi hOa là xáy cly'ng rnró'c ta thành m5t 
nu'O'c cOng nghip cO cc sO' vat  chá't - kjY thuat  hin dgi, cct cá'u kinh te' hcip l, quan 
he san xuO't tié'n bó, phIi hc'p vói trInh dç5 phát trién cia ltc lu'cing san xuá't, dO'i 
sO'ng vat  chat và tinh than cao, quO'c phOng, an ninh vtmg ch&, dan giàu, nwO'c 
mgnh, xà h2i  cOng bang, van minh. 

Tfi' nay dê'n nãm 2020, ra thc pha'n dá'u du'a nzthc ta cc ban trO' thành m5t 
nwO'c cOng nghip"55. 

Trên con du?:ing thirc hin mjc tiêu nêu trên, Dai  hi xác djnh: "Giai dogn ti'r 
nay dn nàm 2000 là bzthc rá't quan trQng cia thO'i k3) phát trien mO'i - ddy mgnh 
cOng nghip hóa, hin dgi hOa dá't nzthc. Nhiçm vy cia Nhân dan ta là tp trung 
mi ly'c lu'cing, tranh thi thai ccx, vwctt qua th thách, ddy mgnh cOng cuçc di mO'i 
mt cách toàn din và dng b, tié'p tyc phát trié'n nn kinh té' nhiu thành phn, 
van hành theo cc cM thj tru'àng có sy' quán lj cIa Nhà nzthc theo djnh hwó'ng xä 
hi chz nghia, phá'n dá'u dgt và vwcrt myc tiêu dtr'c d ra trong chie'n lup'c n djnh 
và phát trién kinh tê' - xâ h5i dé'n nãm 2000: tang tru'O'ng kinh te' nhanh, hiçu qua 
cao và bn vthig di dói vó'i giái quyé't nhüng vé'n d bz'c xu'c ye' xà hi, báo dam an 
ninh, qué'c phOng, cái thin dài sé'ng cia Nhán dan, náng cao tIch liiy tui' ni b3 
nn kinh te', tgo tin d viing chc cho bu'ó'c phát trié'n cao hc.rn vào dcu the' k)' 
sau"56. 

Dai hOi cüng dã nêu len các djnh hithng phát trin các lTnh virc chü yu 
trong thai kS'  dAy manh  cong nghip hóa, hin dai  boa dAt nithc. 

V phát trin và chuyn djch Ca cu kinh t theo hiiàng cOng nghip boa, 
hin dai  hóa,  Dai  hi nêu các quan dim v cOng nghip boa, hin dai  hóa nhu sau: 

- Gir vüng dc ltp tir chü di dôi vi mi rng hqp tác quc t, da phuang 
boa, da dng boa quan h di ngoi. Dra vào ngun lirc trong nuOc là chInh di 
dôi vi tranh thu téi da ngun lirc ben ngoài. Xây dirng mt nn kinh t m, hi 
nhtp vi khu virc và th giói, huâng manh  v xut khu, dng thO'i thay th 
nhp khu bang nhting san phm trong nuOc san xut có hiu qua. 

- Cong nghip boa, hin di hóa là sv nghip cüa toàn dan, cüa mi thành 
phn kinh t, trong do kinh th nhà nuOc là chü dao. 

f3áng COng san Viêt Nam: Van kiên Ddn.g toOn tap,  Scid, t.55, tr.366. 
Dáng Cong san Viêt Nam: Van kin Dông toàn tap, Sdd, t.5 5, tr.367-3 68. 
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- Ly vic phát huy ngun hrc con ngi.thi lam yu t co bàn cho sr phát trin 
nhanh và bn vrng. Dng viên toàn dan cn kim xây drng dt nu&c, không ngüng 
tang tIch lüy cho du tu phát trin. Tang trithng kinh t gn vói cãi thin di sng 
NIiân dan, phát trin van hóa, giáo diic, thirc hin tin b và cong bang xã hi, bào 
v rnôi truYng. 

- Khoa hQc và cong ngh là dng hxc cüa cong nghip hóa, hin dti hóa.. Kt 
hçxp cong ngh truyn thng vâi cOng ngh hin dai;  tranh thu dii nhanh vào hin 
d.i a nhüng khâu quyt djnh. 

- L.y hiu qua kinh t - xä hi lam tiêu chun co bàn d xác djnh phuong an 
phát trin, 1ira ch9n dr an du tii và cong ngh. Du tu chiu sâu d khai thác ti da 
näng 1irc san xut hin Co. Trong phát trin mai, ru tiên quy mO vira và nhO, cong 
ngh tiên tin, tto nhiu vic lam, thu hi vn nhanh; dng thai xây dirng mt s 
cong trInh quy mô lan that  cn thit và có hiu qua. Tto ra nhüng mUi nhçn trong 
trng bithc phát trin. Tp trung thIch dáng ngun lirc cho các linh v1rc, các dja bàn 
trQng dim; dng thôi quan tam dáp üng nhu cu thit yu cüa mci vüng trong 
nu'óc; có chInh sách h trçl nhthig vüng khó khän, tao  diu kin cho các vüng du 
phát trin. 

- Kêt hçp kinh tê vai quc phông - an ninh 7. 
Ni dung co bàn cüa cOng nghip hóa, hin dai  hóa trong nhung näm cOn iai 

cüa thtp niên 1990 là: 
"Dc bit coi trQng cong nghip hóa, hin dgi hóa nOng nghip và nóng 

thOn, phát trié'n toàn din nOng, lam, ngu nghip gn vO'i cong nghip chê' bié'n 
nóng, lam, thiy san; phát triê'n cOng nghip san xuá't hang tiêu dung và hang xuâ't 
khdu. Nâng c4o,  cái tao, ma rçäng và xáy dyng mO'i cO trQng dim ke't cá'u hg kng 
kinh tel tru'O'c ht & nhimg k/idu ách tcc và ye'u kern nhá't dang can tr& sc phát 
triéi'n. Xáy dy'ng có chQn lQc mç5t s cci s& cOng nghip ning trQng ylu và hIt s&c 
cá'p thié't, cO diu kiên v vO'n, cOng ngh, thj tru'&ng, phát huy tác d.ing nhanh và 
cO hiu qua cao. M& r(5ng thwo'ng nghip, du lich, dich vu. Ddy mgnh các hogt 
dç5ng kinh tl dli ngo cii. Hmnh thành dcn mç5t SI ngành miii nhQn nhtr ché' bié'n nOng, 
lam, thzy san, khai thác và ché' biln dau - k/il, m5t sl ngành cci khl chl tao, cOng 
nghip din tü' và cOng ngh thông tin, du ljch. Phát triln mqnh si nghip giáo dyc 
và dào tgo, khoa hQc và cOng nghc"58. 

Dai hi dã vach  ra phuong huàng, nhim vi, m171c tiêu chu yu cüa k hoach 
phát trin kinh t - xã hi 5 nàm 1996 - 2000, nêu nhim vii tng quát, nhu'ng tu 
tu&ng chi dao,  các chucmg trInh và linh virc phát trin. 

Xây dmg Dàng ngang tm dOi hOi cüa thai kS'  m6i là mt van die có 2 nghia 
quyt djnh thành cOng cüa cách mng trén con duang di mâi. Dãng phài tip tçic 

Xem Dãng Cong sn Vit Nam: Van kin Ddng toOn tap, Sdd, t. 55, tr. 369-371. 
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tr &,i mâi, t1r chinh dan, nâng cao hun ntta s1rc chin du và näng 1irc lãnh dao  cüa 
mInh, khc phic các biu hin tiêu cçrc và yu kern. Trong cong tác xây dirng 
Dàng, phài thuông xuyen nm vQ'ng và t.p trung lam t& nhüng diu co bàn sau 
day: (1) Giü vQng va tang cung bàn chit giai cp cong nhân cüa Dàng (2) Nâng 
cao bàn linh chInh trj, phm cht và nàng 1irc can b, dãng viên (3) Cüng c Dàng 
v t chirc, thirc hin nghiêm nguyen tc tp trung dan chü (4) Chäm lo xây drng 
di ngü can b (5) Nâng cao strc chin du cüa tt chirc Co sâ dàng (6) Tiêp t11c di 
mâi phucng thrc lânh dao  cüa Dàng (7) Di môi Cong tác kim tra và k lut cüa 
Dãng59. 

Dai hi dã thão 1un và thông qua Diu lç Dâng (sa ddi) và bu Ban Chip 
hành Trung uung khóa VIII grn có 170 üy viên chinh thirc. Ht5i nghj lá'n th' nhá't 
Ban Chá'p hành Trung wo'ng khóa VIII dä bu B ChInh trj gm 19 üy viên. Dng 
chj D Mu?yi dugc bu lam Tng Bi thu Ban Chtp bath Trung uong Dãng. Co van 
Ban Chip hành Trung uang Dàng là các dng chI: Nguyn Van Linh, Pham Van 
Dng, Vô ChI Cong. 

Dgi hi dcii bie'u toàn quo'c ldn tht' VIII dâ dánh ddu bu'ó'c ngot chuyé'n 
dá't nuàc ta sang thai kji' mó'i - thô'i k5 dá'y mgnh cong nghip hOa, hién dgi hóa, 
xây dyng rnthc Vit Nam dç5c lap, dan chz, giàu mcinh, xd h5i cOng bang, van 
minh theo djnh hu'&ng xâ hç31 chz nghia, vi hgnh phic cia Nhân dan ta, vi tlnh 
hi?u nghj và sr hcip tOc vó'i Nhân dan các nithc trén the' gió'i. Dgi h5i cO nghia 
quye't djnh di vO'i vn mnh dan t5c và tuo'ng lai cia dá't nzthc vào hc ching ta 
sp bithc vào thl kj' XXI. 

BA! HQI BiI BIEU TOAN QUOC 
LAN THU IX CUA BANG (THANG 4-2001) 

Bithc sang th k' XXI, thirc hin dung 1i di mói cüa Dàng, cách mang 
nu&c ta tip tic thu duçc nhmg thãnh tiru cu bàn trên nhiu phuung din, tao  th 
và hc d thüc dy cong cuc di mâi di vào chiu sâu, song cüng gp nhiu thách 
thirc to kn. 

TInh hInh trong nuâc và quc t tip t1ic có nh&ng bin di sâu sic, khó 
hthng, tác dng manh  me vào sir nghip each mng cüa Nhân dan ta. Khã nang 
duy trI hôa bInh, n djnh trên th giâi và khu virc cho phep chüng ta t.p trung phát 
trin kinh t, song phãi d cao cành giác, chü dng di phó vâi mci tInh hung 
phüc tap  nay sinh. Cuc cách mng khoa hc - cOng ngh, d.c bit là cong ngh 
thông tin và cong ngh sinh hc tip tiic phát trin nhu vu bão, tr thành 1irc lixqng 
san xut trirc tip, thüc dy sir phát trin kinh t tn thirc, lam chuyn djch nhanh cu 
c.0 kinh t và bin di sâu stc m9i 11th virc cüa di sang xä hi. Toàn cu boa và 
hi nhp quc t dã tr& thành mt xu th khách quan, dt ra cho Vit Nam Ca hi 
mx rng hçp tác v9i các nuóc, vüng lãnh th trong khu virc và th giOi, dng thôi 

59 Xem Dâng COng san Viêt Nam: Van kin Dáng toàn top, SO'd. t,55, tr.415-42 5. 
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phãi du tranh d bão v lçii Ich cüa mInh, htn ch nhüTlg tác dng tiêu circ cüa no 
di vâi dt nrnc. Bn nguy cci ma Hi nghj dai  biu toàn quc giih nhim kS'  khóa 
VII vach  ra vin tip tVc  din bin ht süc phirc ttp. Cuc khüng hoãng tài chInh - 
tin t trong khu virc dã gay ânh hu&ng tiêu circ ti nn kinh t nuOc ta. Nn kinh 
t cüa dt nuâc phát trin chu'a vUng chic, hiu qua và sirc canh  tranh thp. Cc 
ch, chInh sách không dng b và chira tao  dng  1?c manh me d phát triên... 

Trong b6i cânh do, Dai  hi  dai  biu toàn quc 1.n thi IX cüa Dáng dä 
dircrc triu tap,  hçp tr ngày 19 dn ngày 24-4-200 1 tai  Thu do Ha Ni, vOi sir 
tham dix cüa 1.168 dai  biu  dai  din cho 2.479.717 dáng viên trong toàn Dãng 
và 34 doàn dai  biu cüa các dâng và t chirc quc t. 

Dai hi tp trung tháo 1un, dánh giá chtng du&ng han 70 nàm lãnh dto cách 
mng Vit Nam cüa Dâng, thng kt 5 näm thirc hin Nghj quyt Dai hOi VIII, 15 
11am dôi mâi, 10 näm thirc hin Chiê'n lzecic In djnh và phát trie2n kinh té' - xà hi 
(1991 - 2000), rut ra bài h9c cüa cong cuc dôi mdci. 

Dai hi dã thông qua Báo cáo chInh trj, Chié'n 1ucic phát trie2n kinh te' - 
hç3i 2001 - 2010, Phutrng huàng, nhiçm vy ki hogch phát triln kinh te' - xâ h5i 
2001 - 2005 Va Diu l Dáng ('ho sung, tha dOi). 

Dai hôi di sâu phân tIch nhung dc dim cüa th k XX, mt th k$' ghi 
d,m trong ljch sir loài ngithi nhüng du n sâu sc và dçr báo tInh hInh th gii 
nhung thp k du th k XXI. Dai  hi khng djnh nhitng thng lçii to lan ma 
Nhân dan ta dâ giành d1xç1c trong han 70 näm dthi si,r lãnh dao  cüa Dâng, dim 
nuâc ta "th' m5t nuàc thu5c dja nüa phong kiln dâ trà thành m5t qulc gia dçäc 

lap, 4r do, phát triln theo con du'àng xâ hi chi nghla, Co quan h qudc tl rang 
ri, có vj thl ngày cáng quan trQng trong khu virc và trén the' giói. Nhán dan ta tic 
than phn no l dä tr& thành ngu'O'i lam chz dlt nwàc, lam chj xâ h3i. DIt nu6c 
ta tic mç3t nn kinh té' nghèo nan, lgc hçu dâ buàc vào thai 19) dly mqnh cong 
nghip hOa, hiên dcii hOa"60. Quyt tam xây dimg dt n11Oc theo con dir&ng xã hi 
chü nghia trên nn tang chü nghia Mac - Lenin và tu tuang H ChI Minh nht 
djnh Nhân dan ta se xây drng thành cong mt nuac Vit Nam dan giau, nuâc 
manh, xã hi cong bang, dan chü, van minh. 

Kim dim, dánh giá kt qua thçrc hin k hoach 5 näm (1996 - 2000), 10 
nám thirc hin C'hiê'n lu'cic In djnh và phát trié'n kinh te' - xâ hi (1991 - 2000), 
nhng thành tiru to lan cüng nhu nhng yu kern, khuy& dim cüa 15 nàm di 
mai 1986 - 2000, Dai  hi xác djnh "the' và ly'c cza ddt nithc ta lan mgnh len 
nhiu". Mc dü mt s chi tiêu cüa k hoach 5 näm 1996 - 2000 không dat,  mt sO 
nhim vii do Nghj quy& Dai  hi VIII d ra thirc hin chua tt, nhi.rng 10 nam thrc 
hin Chin lu?c n djnh và phát triên kinh té - xã hi (1991 - 2000) dâ dat  nhüng 
thanh tiru to lan và rt quan trpng, tao  tin d dim dt rnthc tip titc phát trin 

60 Dng Cong sn Vit Nam: Vn kin Dal hç51 clçii biê'u toàri qu6c ln th& IX, Nxb. ChInh tn quc gia, Ha NOI,  2001, 

tr.64. 
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nhanh hcn. Mithi lam näm dM mOi (1986 - 2000) dà cho chüng ta nhiu kinh 
nghim qu báu. Nhüng bài hoc di mi ma các Dai  hi VI, VII, VIII due rut van 
con giá trj, nht là nhQ'ng bài h9c chü yu sau day: 

M5t là, trong qua trInh di mOi phài kiên trI miic tiêu dic 1p dan tc và chü 
nghia xã hi trên nn tang chü nghia Mac - Lenin, tu tithng Ho ChI Minh. 

Hai là, &M mi phài dira vào dan, vi igi Ich cüa dan, phü hçip vâi thrc tin, 
luôn luôn sang tao. 

Ba là, di mâi phãi kt h9p si.rc manh  dan tc vâi süc manh  thôi  dai. 
Bón là, dung lôi dung dn cüa Dàng là nhân to quyêt djnh thành cong cüa 

sir nghip dôi mâi. 
Dai hi chi rô, nm bt co hi, vuçit qua thách thirc, phát trin manh  me trong 

th?ñ k' mâi là vn d có )2 nghia sng cOn dái vi Dàng và Nhân dan ta. Con du?mg 
di len chü nghTa xä hi a Vit Nam là "syphát triln qua dç3 len chi, nghii xã hç3i bó 
qua chl dç5 tu' bàn chz, nghia, tzc là bó qua vic xác 1p vj tn thIng trj cia quan h 
san xuá't và kiln tnzc thu''ng tang tu' bàn chi nghia, nhung t14p  thu, ké' thira nhthig 
thành ta ma nhdn logi dâ dat du'ac du'ó'i ché' d tu' bàn chi nghia, dc bit v khoa 
hQc và cong ngh, dlphat tniln nhanh ly'c htiig san xuá't, xây dyng nn kinh tl hin 
dgi. Xáy dyng chü nghia xâ hç5i bO qua ché' dç5 tu' bàn chi ngh12i, tgo ra sy' biln dli 
ve chIt cia xâ hi trén tá't cà các linh vy'c là sy' nghip nIt khó khàn, pht'c tgp, cho 
nên phái trái qua m5t thai Ic)) qua d(5 láu dài vó'i nhiu chng du'O'ng, nhiu hInh thi'c 
td chi'c kinh te", xà h5i có tInh chIt qua d. Trong các Th'zh vy'c cza d&i sIng xà h3i 
diln ra sy' dan xen và dlu tranh giü'a cái mó'i và cái ci"61. Phát trin kinh t hang 
hóa nhiu thành phn 4n hành theo Co ch thj tru'Yng có sr quân l cüa Nhà nithc 
theo djnh h1xang xâ hi chü nghia là mô hInh kinh t tng quát cüa thai kS'  qua d 
len chü nghia xã hi a Vit Narn. 

Dng 1irc chü yu d phát trin dt nuOc là dai  doàn kt toàn dan trên cci s& 
lien minh gicta cong nhân, nông dan và trI thü'c, do Dâng lãnh dao,  kt hçip hài hOa 
lqi Ich ca nhân, tp th và xâ hi, phát huy mçi tim näng và ngun lirc cüa càc 
thành ph.n kinh t, cüa toàn xa hi. Phat huy sue manh dai doàn kt toàn dan gtn 
lin vOi vic phát huy dan chü trên cac linh vçrc chInh trj, kinh t, van hóa, xâ hi a 

tt cã cac cp, các ngành, thu hut trI lirc cüa toàn dan vào cOng cuOc  xây dirng và 
bâo v TS quc. 

Tang tri.râng kinh t phài gn lin vói bão dam cOng b&ng và tin b xã hi. 
Phát trin giáo dc - dào tao,  kihoa h9c - cong ngh, xây drng nn van boa Vit 
Nam tiên tin, dm dà bàn sAc dan tc, lam cho chü nghra Mac - Lenin, ti.r tu&ng 
H ChI Minh gilt vai trO chU dao  trong dai sng xà hi, nâng cao dan trI, xây dirng 
và phát trin ngun lirc con nguai. 

Ni dung cci bàn cüa duang iM phát trin kinh t trong thôi k' mói là: "Ddy 
mgnh cOng nghip hóa, hin dgi hóa, xáy dyng nn kinh té' d(5c 1p ty' chI, du'a 

61 Dâng Cong san Viêt Nam: Van kin Dçzi hi dqi biê'u toàn qu6c kn thcr IX, Sad, tr.84-85. 
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nwâc ta tth thành m5t niróc cong nghip; u'u tiên phát trié'n lyc lu'crng san xut, 
&ng th&i xây dyng quan h san xuá't phit hcip theo dinh hithng xã hç5i chi nghia; 
phát huy cao dç3 n3i lyc, dng thO'i tranh thu ngucn ly'c ben ngoài và chu d5ng h5i 
nhp kinh te' qué'c té dé' phát trié'n nhanh, cO hiu qua và bn vthig, tang tru'áng 
kinh té' di lin vó'i phát trié'n van hóa, timg bu&c cái thin dô'i sé'ng vt chá't và tinh 
thdn cia Nhán dan, thtc hin tié'n bç và cong bang xâ hOi, báo ye và cái thin mOi 
trztàng, kit hcip phát trim kinh te' - xä hç5i vái tang cithng qué'c phOng - an ninh"62. 

Phát trin kinh t, cong nghip hóa, hin dai  hóa là nhim vii trung tam; thirc 
hin nht quán chInh sách phát trin kinh t nhiu thành phn; tip tiic tao  1p dng 
b các yu t thj trrnmg, di rni và nâng cao hiu lrc quãn l kinh t cüa Nhà 
nuOc; giãi quy& t& các vtn d xã hi. 

Gn lin vâi toàn b cong cuc xây dçmg, phát trin kinh t, van hóa, xâ hi, 
tang cu&ng quc phông và an ninh, cn phãi ra sue chãm lo cong tác xay dimg, 
chinh dn Dâng, nâng cao nãng 1irc lãnh dao  và sirc chin du cüa Dàng ngang tm 
nhim vii trong th?yi kS'  mâi. Do là nhim vi then ch6t, là ci ngun thing igi cña 
sir nghip each mng nrc ta. 

Trên c sO dánh giá tInh hInh dt rnthc và bi cành quc t, D.i hi xác 
djnh mic tiêu tng quát cüa Chiê'n lzcctc phát trié'n kinh tI - xâ h3i 2001 - 2010 
là thra nuic ta "ra khOi tInh trgng kern phát trie2n, náng cao rô rt dài sé'ng vçt 
chá't, van hóa, tinh thcn cüa Nhán ddn, tgo nmn tang ai dé'n nárn 2020 nwó'c ta 
cc' ban trO' thành rnç3t njthc cOng nghip theo hzthng hin dqi. Ngun 4cc con 
ngtthi, nàng 4cc khoa hQc và cOng ngh, kit cá'u hg tang, timrn 4cc kinh té', qué'c 
phông, an ninh du'crc tang czthng; the' ché' kinh té' thj trzthng djnh hzthng xâ h5i 
chu nghl'a du'ctc hlnh thành ye' cc' ban; vj the' cua ntthc ta trén tru'ô'ng quóc té 
ducic náng cao"63. Miic tiêu ci th cüa Chin hxc là dua GDP näm 2010 tang It 
nht gp dôi näm 2000; nâng len dáng k chi s phát trin con ngi.thi cüa rnthc 
ta; näng 1irc ni sinh v khoa h9c và cong ngh dü khã nãng üng diing các cong 
ngh hin dai,  tip cn trinh d th giOi và tir phát trin trên mt s linh virc; kt 
cu h tang dáp ung yêu cu phát trin kinh t - xä hi, quc phOng, an ninh va 

có buOc di truOc; vai trO chü dao  cüa kinh t nhà nuâc dugc tang ci.thng, chi 
phi các lTnh virc then cMt cüa nn kinh t; th ch kinh t thj trixông djnh 
huOng xà hi chü nghia duqc hInh thành v c bàn và 4n hành thông suM, có 
hiu qua; chuyn djch manh  co cu kinh t và Co cu lao dng, giãm t l lao 
dng nông nghip xung cOn 50%. D thrc hin thtng lci miic tiêu trên, trong 
k hoach  5 nam 2001 - 2005, mt bixóc rt quantr9ng cüa Chin 1uçc, phãi ra 
sue "tang trwàng kinh te' nhanh và be'n viI'ng; é'n djnh và cai thin d&i sé'ng 
Nhán dan. C/iuyén dich mçinh cc cáu kin/i té, cc cáu lao a'ç3ng theo /uthng cOng 
nghip hóa, hin di hóa. Nâng cao rô rt hiçu qua và su'c cgnh tranh cua ne'n 

62 Dãng Cong san Vit Nam: Van kien  Oqi hç3i dqi biê'u toán qu6c lan th& IX, Sdd, tr.89. 
63 Dàng Cong san Vit Nam: Van kien Dçii hi Jqi biê'u toàn qu6c1an thü IX, Sdd, tr.159. 
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kinh td Ma rang kinh tl ddi ngoi. Tgo chuyJn bié'n mgnh v giáo dyc và dào 
tgo, khoa hQc và cong ngh, phát huy nhân td con ngzthi. Tgo nhiu vic làm, co' 
ban xóa dói, giám s hçä nghèo, ddy liii các t nn xâ h5i. Tiê'p tyc tang cithng 
kit cá'u hg tang kinh t xâ h5i; hInh thành mç5t bu'ác quan trQng th ch kinh té' 
thj tru'ô'ng djnh hithng xd hç5i chi nghia. Gui' vü'ng in djnh chInh trj và trt ty' 
an toàn xâ hói, báo v vü'ng chic d5c lap, chi quyn, toàn vçn lânh thd và an 
ninh quc gia"64. 

Dai hi dã bu Ban Chip hành Trung ucing khóa IX gm 150 üy viên. Ban 
Chip hành Trung u'o'ng hQp Hói nghj un thi' nhá't dâ bu B ChInh trj gm 15 ñy 
viên. Dng chI Nông Dirc Manh  duçic bu lam Tong BI thu Ban Chap hành Trung 
ixcmg Dãng. 

Dai hôi IX cüa Dàng là dai hôi cüa trI tue, dan chü, doàn k&, di mâi, th 
hin chI kiên ciRng và nim hy vQng kn lao cüa toàn Dâng, toàn dan trong thai 
dim trQng dti cüa dan tc, ma duang cho dt nithc ta ntm 1ty Co hi, vuçlt qua 
thách thirc tin vào th k mai, thiên niên k mâi, thirc hin mic tiêu xay dirng 
mt nuOc Vit Nam dan giàu, nuâc manh,  xâ hi cong bang, dan chü, van minh 
theo djnh huó'ng xâ hi chü nghia. 

BA! HQI BiI BIEU TOAN QUOC 
LAN THT X CUA BANG (THANG 4-2006) 

Sau gn 20 näm tin hành di mâi, tmnh hInh dt nixOc ta dâ có nhUng di 
thay to lan. Kiên tn dithng li di mâi cüa Dai  hi VI, du'çic b sung và phát triên 
qua các dai  hi và hi nghj Trung trnng, duai sr lãnh dao  cüa Ban Chip hành 
Trung uo'ng Dãng, Nhân dan ta dã thu duc nhng thành tru ht src quan trçng 
trên tht cà các 1mb virc cüa dôi sng xâ hi. Vic ma rng hqp tác quc t, chü 
dng va tIch circ hi nhp kinh t qu6c t, gi vü'ng mOi trithng hôa bInh tao  them 
nhiu thuQtn igi cho sir nghip dM mOi, phát trin kinh t - xâ hi vOi nhjp d 
nhanh hon, gop phin nâng cao vj th dt nithc trên triRmg quôc té, tang cithng 
src manh  quc gia, tao  th và hrc cho dt nu'ac tip tiic phát trin di len. Song, 
ben canh  nhihig thun 1i do, dt nu'ac ta cüng dang phâi di m.t vai nhQ'ng thách 
thirc to lan. TInh hInh trong nuac va quc t tip ti1c cO nh1tng thay di to Ian, 
ành hu&ng sâu sc dn cOng cuc di mai cüa Nhân dan ta. Toàn cu hóa kinh t 
là mt xu th khách quan, tao  ra co hi phát trin nhung cQng chaa drng nhiu 
yu t bt bInh ding, gay khó khän, thách thac cho các quc gia, nht là các nuOc 
dang phát trin. Khoa h9c - cong ngh tip tiic có nhng buOc dt phá mói, tác 
dng nhiu mt den tat cá các nuâc trén th giai. Chin tranh khu vrc, xung dt 
vu trang, xung dt sc tc, ton giáo, chy dua vu trang, hoat dng can thip, lQtt 
d, khüng b... din ra a nhiu noi vâi tInh cht ngày càng phüc tap. Nn kinh t 
dt nuac vn trong tInh trng kém phát trin, nguy cci tiit hu xa han so vâi các 

64 Dáng Cong san Vit Nam: Van kin Dçzi hçi ctai biê'u toàn qu6c Icn th& IX, Sd'd, tr.261-262. 
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nithc trong khu virc và trên th gith vn con tn tai,  thc d phát trin kinh t chua 
tuang xirng vOi tim näng cüa dt nuâc. TrInh d khoa h9c - cong ngh quôc gia 
con 1ic hu trén nhiu phuong din. TInh trng suy thoái v chInh trj, tu tithng, 
do di'rc, li sang cUa mt b phn can b, dáng viên gn 1in vâi t quan lieu, 
tham nhüng, lang phi r.t nghiêm tr911g65. Các 1mb v1rc quc phOng, an ninh, di 
ngoi cOn mt s mt hn ch... Dôi hOi büc bach cüa toàn dan tc ta lüc nay là 
phài ra sue tranh thu thai cci, vuçrt qua thách thiic, tip tVc  di mói manh  me, toàn 
din và dng b, phát trin vâi tc d nhanh và bn vmg, sam dua nin9c ta ra 
khôi tinh trng kern phát trin. 

Trong bôi cành do, Dai  hi di biu toàn quôc lan thir X cüa Dãng dâ dirge triu 
tsp. Sau mt ngày hp trO bj, tü ngày 18 dn ngày 25-4-2006, Di hi hop chInh 
thü'c, vii sir  tham dr cüa 1.176 dai  biu66  di din cho han 3,1 triu dàng viên 
trong Ca nithc. 

Di hi cO nhieu dôi mOi v hInh thirc và ni dung, dành nhi&u thai gian d 
tháo lun, phân tIch các van kin trInh Dti hi cling nhu nhQ'ng vn d cOn nhiu 
kiên khác nhau. Lan dâu tiên ke tü ngày thành ltp Dàng, Di hi không mai khách 
quôc te tham dir. Mt so phiên hop dugc truyên hmnh tri;rc tip, hang ngày du cO 
thông cáo báo chi cho toàn dan theo döi. 

Dti hi t.p trung tháo lun, tong kêt dánh giá 5 närn thi;rc hin Nghj quyt 
Dai hi IX, 20 näm thi;rc hin dix?mg 1i di mâi, kim dim si;r lành dao  cüa Ban 
Chp hành Trung uang khóa IX, rut ra nhng bài hçc chü yu cUa si;r nghip di 
mâi, quyêt djnh phirong hithng, nhim vi;i phát triên kinh tê - xã hi 5 näm 2006 - 
2010, dê ra phuang huàng, nhim vi;i xây di;rng Dãng, b sung, s1ra di Diu 1 
Dãng, bu Ban Chip hành Trung ucing khóa X. 

Di.i hi dã thông qua Báo cáo chInh trj, Báo cáo v phu'cing hu'áng, nhim vy 
phát trién kinh té - xa hi 5 nám 2006 - 2010, Báo cáo ye cong tác xây dy'ng Dáng 
và Diéu l Dáng (bó sung, sá'a dOi,). 

Chü d cüa Di hOi  và cUng là tiêu d cüa Báo cáo chInh trj là: Náng cao 
náng ly'c lânh dgo và thc chié'n dá'u cia Dáng, phát huy thc manh toàn dan tóc, 
ddy mgnh toàn din cOng cuóc di mó'i, sOin du'a nu'ó'c ta ra khói tlnh trgng kern 
phát trkn. 

Tng kt, dánh giá 20 näm di mâi, Di hi kh&ng djnh, vâi si;r n li;rc 
phn du cüa toàn Dãng, toàn dan, cong cuc di rnâi dt nuóc dã 4t dugc 
nhüng thành tyi to lán và có j nghia ljch th. Mc dü cOn nhiu hn ch, d.t 
nixac dâ có si;r thay di co bàn và toàn din. Nn kinh t nuâc ta dä ra khOi 
khüng hoáng và có si;r tang truâng khá nhanh, si;r nghip cong nghip hóa, hin 
di hóa, phát trin kinh t thj trirang djnh huOng xã hi chü nghia dirge d.y 
manh. Dai sng Nhân dan dirge cãi thin rô ret.  H thông chInh tr và khôi dai 

65 Vii PMU 18 duc phát hin tru&c ngày Di hQi khai mc là môt vi du dáng lo ngi v tInh trng tham nhüng 

nghiêm trgng trong các co quan nhà nu&c. 

66 T6ng s6 di biu duçrc triu tp là 1.178, cO mt ti Dal hi là 1.176, hal dai biu óm vng mt. 
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doàn kt toàn dan tc duc tang cung cüng c. Chinh tr - xã hi n djnh. Quôc 
phông - an ninh duqc gi vttng. Vj th dt nuâc không ngüng duqc nâng cao 
trén trisng quc t. Sue manh  tng hqp cüa quc gia dixqc tang cthng, tao  the 
và hrc d d.t nuc tip tVc  phát trin manh  m và vttng chic. "N/ian thic v chj 
nghia xã hç3i và con du'ô'ng di len chi nghkt xà h5i ngày càng sang to hün, h 
thng quan diém lj luan  v cOng cu5c ddi mO'i, v xã hai  xã  hai  chi nghia và 
con du'àng di len chz nghia xâ h5i & Vit Nam dã hInh thành trên nhü'ng net cci 
bàn ,,67•  Nhttng thành t1ru do chirng tO duO'ng li di mi dt nuOc do Dàng ta 
vach ra là hoàn toàn dung dn và sang tao,  phü hp vi thirc tin dt nuóc và xu 
th phát trin cüa th?i dai.  Tir thirc tin di mcci, Dai  hi rut ra các bài h9c chü 
yêu sau: 

Mót là, trong qua trInh di mOi phài kiên dnh miic tiêu dc 1p dan tc và 
chO nghia xà hi trên nn tang chO nghTa Mac - Lenin và tu tu&ng H ChI Minh. 

Hai là, di mi toàn din, dng b, có k thüa, có buóc di, hInh thirc và cách 
lam phü hçip. 

Ba là, di mi phài vi lçii Ich cüa Nhân dan, dra vào Nhân dan, phát huy vai 
trO chü dng, sang tao  cüa Nhân dan, xut phát tü thire tin, nhy ben vói cái mói. 

Bn là, phát huy cao d ni 1irc, dng thai ra suc khai thác ngoi hrc, k& 
hçip sue manh  dan tc v&i süc manh  thai  dai  trong diêu kin mth. 

Nàm là, nâng cao näng 1re lành dao  và sue chin du cOa Dãng, không 
ngfrng di mâi h thng chInh trj, xay dimg và trng brn9c hoàn thin nn dan chü 
xà hi chü nghia, bâo dam quyn hrc thuc v Nhân dan. 

Dai hi thông qua nhiu quyt sách quan trQng, ma duang cho sr nghip di 
mói tip tiic di len. Dai  hi khng djnh: "MQi cOng dan cO quyn tham gia các hogt 
dng du tu, kinh doanh vài quyn sO' hü'u tài san và quyn tc do kinh doanh du'Q'c 
pháp luat  báo h"68. Bang viên lam kinh t tu nhân phâi gung mu chip hành 
duông li, chO truong cüa Bang, chInh sách, pháp lut cOa Nhà nuâc, Diu l Bang 
và quy djnh cüa Ban Chip hành Trung uang. "XOa bO mi rào can, tao tam lj xà 
h5i và mOi tru'O'ng kin/i doanh thuan  lçri cho các logi hlnh doanh nghip cia tu' 
nhân phát triJn khOng hgn ché' quy mO trong mQi ngành nghé', linh vy'c, ke2  cá càc 
linh vy'c san xuá't kinh doanh quan trQng cza nn kinh te' ma pháp luat khóng 
cá'm"69. Day là mt chü trung dung din, phü h?p  vâi thirc tin cüa dt nuOc, duqc 
thâo lun k qua nhiu dai  hi và hi nghj Trung uong, th hin quyt tam dôi mai 
cüa Dâng. 

Dai hi xác cIjIIh rô hon bàn cht cüa Bang. Diu l Bang (sua di, b sung) 
duqc Dai  hi thông qua nêu rO: "Dáng Cç5ng san Viç7 Nam là dçi tien phong cia 

67 Dang Cong san Viet Nam: Van kin Dgi hç51 dQi biê'u toOn qu6c Ian thá X, Nxb. ChInh tn qu6c gia, Ha Nôi, 

2006, tr,68. 

Dng Cong  san Vit Nam: Van kiên Dai h5i dcii biê'u toàn qudc Ian thü'X, Scid, tr,86. 

69 fng Cong san Viet  Nam: Van kin Di h5i dai biê'u toàn qu6c Ian thcrX, Sdd, tr,86-87. 
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giai cá'p cong nhán, dng thai là d3i tiên phong cza N/iOn dOn lao d3ng và cia dOn 
tóc Viêt Nam; dgi bie2u trung thành lçri Ich cüa giai cO'p cong nhOn, cia Nhán dOn 
lao dç5ng và cia dOn tç3c"70. 

Nâng cao nàng hrc lânh dto và s1rc chin du cUa Dàng, chng tham 
nhüng, lang phi, quan lieu duge Dti hi dc bit quan tam, xác djnh là mt 
nhim v11 trçng tam trrn9c mt và lâu dài cüa Dãng. Di hi xác djnh phuong 
huâng và mjc tiêu tng quát cüa cong tác xây dirng Dàng trong nhim k' ti là: 
"Tiê'p tuc tic ddi mO'i, 4c chinh dn DOng, tang cithng bàn chat giai cO'p cOng 
nhán và tInh tiên phong, nOng cao nàng lyc lânh dgo và thc chiln dO'u cia 
Dáng, xOy c4cng  Dáng thzcc sic trong sgch, vthig mgnh v chIn/i trj, tic tuàng, tc 
chi'c, cO bàn linh chInh trj v12'ng yang, có dgo th'c cách mgng trong sang, Co 

tdm trj tue cao, cO phiccrng thi'c lânh dgo khoa hQc, luOn gn bO v&i NhOn 
dOn"71. D.i hi chi rö, trong thii gian tôi cn thirc hin mt cách kiên quyt và 
dng b cong tác phông, chng tham nhüng, lang phi. Xcr l kiên quy&, kjp 
thii, cong khai ngithi tham nhQng, bt k a chüc vi1 nào, ducing chirc hay dã 
nghi huu, tch thu sung cong tài san có ngun gc tü tham nhüng. 

Dai hi xác djnh miic tiêu và phuong huOng tng quát cüa 5 näm 2006 - 
2010 là: Náng cao náng 4cc lânh dgo và sic chiln &iu cia DOng, phát huy thc 
manh toàn dOn tóc, ddy mgnh toàn din cOng cu5c ddi mái, huy d3ng và th dyng 
tot mi ngun 4cc cho cOng nghip hóa, hin dgi hóa dO't nu'&c; phát trkn vOn 
hóa, thyc hin tiln b(5 và cOng bang xd hç5i, tOng cithng quc phOng và an nm/i, 
ma rç5ng quan h di ngogi; chi d(3ng và tIch ccc h(51 nhçp kin/i t qudc ti; gii 
vIbig cn djnh chInh trj - xO ht5i, sam dica nu'àc ta ra khOi tInh trgng kern phOt 
trin, tgo nn tOng d dê'n nOrn 2020 ntcO'c ta cci bàn trO' thành m(5t nithc cOng 
nghip theo hu'óng hin dii. 

Dti hi bu Ban Chip hành Trung ucing gm 160 ày viên chinh thüc, 21 
ày vien du khuyt. Ban ChO'p hành Trung iccing hQp H5i nghj ldn thz nht dâ 
bu B ChInh trj gm 14 ày viên. Dng chI Nông Drc Manh  duçic bu lam 
Tng BI thu Ban Chap hành Trung uang Dãng. 

Dai hi di biu toàn quc ln thu X càa Dãng có nghia tr9ng di, các van 
kin duçc thông qua tai  Di hi "là kIt tinh trI tu và •j  chI cia toàn DOng, toàn 
dOn ta, là Si! tlng kIt sOu sO'c thicc tiln và l lun 20 nOrn dli mài"72. Thành cOng 
cüa Dai  hi dánh du mt mc son trên ch.ng duang han 76 näm lãnh d.o cách 
mng càa Dâng, ma ra mt thai kS'  phát trin mai cüa cong cuc di mâi. 

BiI HQI BI BIEU TOAN QUOC 
LAN THI5 XI CUA BANG (THANG 1-2011) 

70 Dãng Cong san Vit Nam: EJieu l Dãng C5ng san Vit Nam, Nxb. ChInh trj qu& gia, Ha Nôi, 2006, tr3-4. 
71 Dàng CQng san Vit Nam: Van kin Dcii hi di bié'u toàn qu6c Icn thcrX, Sdd, tr.279. 
72 Dãng Cong san Vit Nam: Van kin Dgi hi dçii biê'u toàn qu6c 1n thcrX, Sdd, tr.370. 
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Trài qua 25 näm tin hành dM mâi, du'Oi sir lãnh dto cüa Dãng, Nhân dan 
ta dà giành dirge nhttng thành tiru h& sirc to 1n trên mci phwing din cüa dôi 
sng xà hôi. Thirc hin thAng igi Nghj quyt Di hi X dâ to ra th và Fçrc mi 
dua sir nghip di mâi tip tiic di vào chiu sâu. Vuçit qua nhttng khó khAn, thir 
thách gay gt, nht là ãnh huing bt igi cüa cuc khüng hoãng tài chInh, suy 
thoái kinh t toàn cu, tInh hInh kinh t - xã hi nu9c ta tip tVc  có nhiu chuyn 
bin tIch c1rc, kinh t vT mô cor bàn n djnh, duy trI duçic the d tang truâng khá, 
diii sang Nhân dan dugc cai thin. Dt nuóc dà ra khôi tInh trng kern phát trin, 
vuçYt qua nguong cüa mt nuâc thu nhp thp. Sirc mnh quc gia duqc tang 
cuè'ng, vj th và uy tin quc t cüa Vit Narn trên truông quéc té dugc nâng cao, 
to tin d d nithc ta tip tic phát trin mtnh han trong giai doan phát trin mOi. 

Tuy nhiên, nithc ta vn dang dung truôc nhiu thách thüc lórn. TInh hInh 
quc t tip nc din bin nhanh chóng, phirc tap. Hôa bInh, hgp tác và phát trin 
vn là xu th lun nhung vn tim n nhng nhân th bt trc, khó luung. Toàn câu 
boa và each mng khoa hc - cong ngh phát trin mnh m, thüc dty hInh thành 
xä hi thông tin và kinh t tn thüc, tác dng nhiu mt dn tht ca các quc gia 
trên th giOi. Kinh t th giui rnc dü có du hiu phiic hi sau khüng hoáng, 
nhung vn cOn nhiu khó khän. Canh  tranh v kinh t - thucing mi, tranh giành 
các ngun tài nguyen, nàng lugng, thj tnthng, cOng ngh, ngun vn... giüa cac 
quc gia ngày càng gay gt. Nhng vn d toàn cu nhix an ninh tài chinh, an 
ninh näng lugng, an ninh lucing thrc, bin di khI hu, nithc bin dâng cao, thiên 
tai, djch bnh... tip tc din bin phirc tap. Khu v1rc châu A - Thai BInh Ducxng 
vn là khu virc phát trin näng dng nhimg cOn thn tai  nhiu nhân th gay m.t n 
djnh, nht là vn d tranh chp lãnh th, bin dào. 

Nn kinh t dt nuâc phát trin chua bn vQng, chü yêu cOn tang truO'ng theo 
chiu rng. Th ch kinh t thj trithng, chit luqng ngun nhân lirc, k& cu h tng 
vn là nhQng dim yu can tth sir phát trin. NhUng hn ch, yu kern trong các 
lTnh virc giáo diic - dào tao, khoa hc - cOng ngh, van boa - xã hi, bâo v môi 
truông chua dugc khc phc có hiu qua. Quc phOng, an ninh cOn nhiu hn ch. 
Dan chü và sue manh dai doàn kt toàn dan tc chua dugc phát huy dy dü, quyn 
tr do, dan chü cüa Nhân dan cOn bj vi phrn. Vic xay dirng Nhà nuâc pháp quyn 
xã hi chü nghia chixa theo kjp yeu cu phát trin kinh t và quàn 1 dt nuâc. 
Cong tác xây drng Dãng cOn nhiu yu kern, chrn ducic khc phitc. 

Trong b6i cành d, Dai  hi  dai  biu toàn quc ln thu XI cüa Dâng dâ dixgc 
trieu tip. Sau mt ngây hp ni b, Dai  hi hp cong khai tu ngày 12 dn ngày 19-
1-2011. Dir Dai  hi cO 1.377 di biu thay mt horn 3,6 triu dãng viên trong cà 
nuóc. 

Dti hi kim dim, dánh giá khách quan, toàn din nhiThg thành tiru và 
yu kern, khuy& dim trong vic thirc hin Nghj quy& Dai  hi X cüa Dãng, 
thng kt sâu sc 10 nàm thirc hin Chié'n lu'cic phát trien kinh tl - xã ht51 2001 - 
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2010 và 20 nãm thirc hin Cuv'ng linh xáy dipig dá't nu'ó'c trong thai kj) qua d3 
len chI nghia xâ hói. 

Tr thirc tin lath dao,  chi  dao  thirc hin Nghj quyt Di hi X, Dti hi rut ra 
mt s kinh nghim ljch sü: 

"Mç5t là, trong bt kS'  diu kin và tInh hung nào, phái kiên trI thrc hin 
du'&ng Mi và myc tiêu ddi mó'i, kiên d/nh và v2n dyng sang tgo, phát trkn chj 
nghkz Mac - Lenin, tu tithng H Oil Minh, kiên dinh myc tiêu dç5c 1p dan t5c và 
chi nghia xà h5i. Di mâi toàn din, dng b v9i nhthig bric di thIch hç'p. TIch 
c1rc, chU dng hi nhp kinh t quc t phái g&n vi chu tr9ng xây drng nn kinh 
t dc lap, t1r chü, git vtrng truyn tMng và ban sac vAn hóa dan tc. Ma rng, 
phát huy dan chü phAi gn vyi tAng ciiang k 1ut, k cuong và thüc trách 
nhim cia mi cong dan, co quan, don vj, doanh nghip và cã cong dng. 

Hai là, phái that  sir coi trQng chá't lu'crng, hiêu qua tang tru'&ng và phát trié'n 
bn vü'ng. Nâng cao chit hrçing Va hiu qua ciLia nn kinh t vai tc d tAng truàng 
hçip 1, giü vUng n djnh kinh t vi mô. TAng cuang huy dng các ngun lirc trong 
va ngoài nuOc, siLr dung tit kim va hiu qua các ngun lirc d dy nhanh tc d 
phát trin kinh t. Phát trin lirc luçing san xut phãi dng thai xây dirng, hoàn 
thin quan h san xut phü hçip; cüng c và tAng cuang các yu t bâo dam djnh 
huang xA hi chü nghia ciLia nn kinh t. 

Ba là, phái coi trçrng vic ké't hcrp cht chë giI?a tang tru'óng kinh té' vài thy'c 
hin tién b3 và cong bcng xâ hç5i, bão dam an sinh xã hi, chAm lo dai sng vt 
chat vA tinh thn cüa Nhân dan, nhAt là di vOi ngi.thi nghèo, dng bào a vüng sau, 
vüng xa, dtc bit là trong tInh hInh kinh t kihó khAn, suy giãm; gn phát trin kinh 
t vOi phát trin vAn hóa, cUng c quc phàng, an ninh, tAng cithng quan h d& 
ngoi, thirc hin tt hai thim vi chin higc xây dimg và bâo v T qu6c. 

Bn là, dgc bitt  chäm lo czbig c xáy dyng Dáng vth'zg mgnh câ v chInh trj, 
tu ti.râng và t chiLrc. Tht sir phát huy dan chiLi di dôi vai gii gin kS'  1ut, k cuong; 
giü vftng nguyen ttc tp trung dan chiLi, tang cuèng doàn kt thng that, g.n bó 
m.t thit vai Nhân dan, ton trpng và phát huy quyn lam chiLi ciLia Nhân dan, dira 
vào Nhân dan d xây dirng Dãng. Xây drng di ngü can b, dãng viên vU'ng yang 
v chinh trj, tix tu&ng, trong sang v dao  diLrc, 1i sng, có sue chin du cao, giOi 
v chuyên môn, nghip v11; phát huy hiu 1irc, hiu qua quãn 1 cUa Nhà nuac, tinh 
tIch circ, chiLi dng, sang tio ciLia Mt trn T qu& và các doàn th Nhân dan. 

Nàm là, trong cOng tác lành dgo và chi dgo phái rá't nhQy ben, kiên quyêt, 
sang too, barn sat thirc tin dt nuOc; chiLi trçng cong tác dir báo, kjp thai d ra các 
giài pháp phiLi hp vâi tInh hinh mói; tang cithng cOng tác tuyën truyn, tao  sir 
dng thun cao, phát huy sac manh ciLia cà h thng chInh trj, ciLia toàn xâ hi"73. 

Dàng Cong san Vit Nam: Van kin Dgi h5i dzi bié'u toàn qu6cicn th&XI, Nxb. Chfnh tn qu6c gia - Sii that, Ha Ni, 
2011, tn.315-317. 
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Dai hi thâo lun và nht trI thông qua các van kin: Cuong linh xây dçrng 
dt nuâc trong thi k' qua d len chü nghia xã hi (b sung, phát trin näm 2011); 
Chin luçic phát trin kinh th - xâ hi 2011 - 2020; Báo cáo chinh trj; Báo cáo mt 
s vn d v b sung, sra di Diu 1 Dáng; Báo cáo kim dim si,r lành dao,  chi 
dto cüa Ban Chp hành Trung uxing Dàng khóa X. 

Các van kin duçc thông qua tai  Di hi là six tng k& sâu sc l 1un va thrc 
tin 20 nàm thirc hin Cuccng lTnh xây dmg dt ni.thc trong thôi k' qua d len chü 
nghia xA hi (1991 - 2001), 10 näm thirc hin Chin luçic phát trin kinh t - xà hi 
(2001 - 2010) và 5 11am thrc hin phuang hithng, nhim vi kinh t - xã hi (2006 - 
20 10), kt tinh trI tue,  chi, nguyen vçng cüa toàn Dàng, toàn dan ta. 

Ci.rang lTnh xây dmg dt nuóc trong thai kS'  qua d len chü nghia xa hi (b 
sung, phát trin näm 2011) duçic Di hi thông qua k thüa và phát trin Ciicmg 
lTnh 11am 1991 trên nhiu phuong din. Cuang linh dánh giá khái quát, cô d9ng qua 
trInh cách mng Vit Nam, nêu rô nhüng dtc dim ni bt cüa thai dçti trong giai 
doan hin tai. 

Cuang linh xác dnh: "Tic nay dê'n giica the' kj X(I, toàn E)áng, toàn dan ta 
phái ra sicc pha'n dá'u xáy dzmg nzthc ta trà thành mçt nu'ác cong nghip hiên dai, 
theo djnh hu'ó'ng xã h5i chz nghIa"74. D thrc hin miic tiêu to lón d, Cuong lTnh 
vach rô phái quán trit và thirc hin tht các phung huo'ng co bàn sau: 

M5t là, dy manh  cong nghip hóa, hin dai  hóa dt nuOc g.n vâi phát trin 
kinh t tn thirc, bâo v tài nguyen, môi truông. 

Hai là, phát trin nn kinh t thj trithng djnh htràng xã hi chü nghia. 
Ba là, xây dirng nn van hóa tiên tin, dm dà bàn sc dan tc; xây drng con 

ngi.thi, nâng cao di sng Nhân dan, thirc hin tin b và cong b&ng xã hi. 
Bn là, bào dam vung chic quc phông và an ninh quc gia, trt tr, an toàn 

xãhôi. 
Nàm là, thirc hin dithng li di ngoai dc lap, tr chü, hôa bmnh, hiru nghj, 

hçxp tác và phát trin; chü dng và tIch circ hi nhp quc t. 
Sáu là, xây dçrng nn dan chü xã hi chü nghia, thirc hin dai  doàn kt toàn 

dan tc, tang cung và ma rng Mt trtn dan tc thng nht. 
Bay là, xây dimg Nba rnthc pháp quyn xà hi chü nghia cüa Nhân dan, do 

Nhân dan, vi Nhân dan. 
Tam là, xây drng Dãng trong sach,  vü'ng  manh. 
Cuong ITnh chi rô nhüng djnh huOng lan v phát trin kinh t, van hóa, xã 

hi, quc phông, an ninh, di ngoi, v bàn cht và vai trô lãnh dao  cña Bang, 
khng djnh phát trin nn kinh t thj truang dnh huOng xa hi chü nghia là chü 
trtrclng nht quán, lâu dài cüa Bang. 

74 Dáng Cong san Vit Nam: Von kin Dqi hói dcii biê'u toàn qu6c ln thiiX1, SOd, tr.71. 
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Dai hi thào lun và thông qua nhiu quyt sách quan trçng trén tt cà các 
Iinh vrc co bàn và trQng yu cüa sr nghip xây drng và bão v T quc trong 
nhüng näm t9i. Dai  hi chi rô, mitc tiêu tong quát trong 5 näm tâi là: "Tiêp tic 
náng cao nàng 4cc lânh dgo và thc chié'n dd'u cza Dáng; dcy mgnh toàn din 
cong cuç5c ddi m&i; xáy dnig h thong chInh trj trong sgch, vthig mgnh; phát huy 
dan chi và szc mgnh dgi doàn ke't toân dan tç3c; phát trin kinh té' nhanh, bn 
vtiig; náng cao dài sé'ng vat ché't, tinh thdn cia Nhán dán, giü vii'ng dn djnh 
chInh trj - xã hi, tang cu'&ng hogt d5ng ddi ngogi; báo v vimg chc dç5c lçp, 
chü quyn, thé'ng nhá't, toàn yen lânh thó; tao nn tang dé' dIn nàm 2020 nu'ó'c ta 
cci ban tr& thành nwó'c cOng nghip theo hzthng hin dgi"75. 

Di hi xác djnh giü vU'ng bàn chit và tang cumg vai trô lãnh dao  cüa Dàng, 
nâng cao bàn linh chInh trj, näng Fçrc tn tue, phâm chat và dao  düc each mng, lam 
cho Dàng ta that sir trong sach,  vüng rninh, xirng dáng vOi nim tin và si,r mong 
dqi cüa Nhân dan cà nuOc là nhim vi then chôt, có 2 nghia song con dOi vOi Dãng 
và sr nghip cách ming cüa Nhân dan ta. 

Dai hi kh&ng djnh quyêt tam cüa toàn Dãng, toàn dan ta "tan dyng tdt thai 
ccx, vvcçtt qua thách thü'c, náng cao náng 4cc lânh dgo và s&c chiê'n dâu cia Dáng, 
phát huy sc manh toàn dan t$c, day mgnh toàn din cOng cuç$c dOi mói, phát 
triên dá't nu'àc nhanh, ben vicng, thy'c hin tháng lcii myc tiêu dan giàu, rncO'c 
mgnh, dan chz, cOng bang, van minh, vcng bzthc di len chü nghia xd hç5i"76. 

Dai hi "kêu gçi toàn Dáng, wan dan, toàn quán vâ dOng bào ta a nu'ó'c ngoài 
tiêp tyc phát huy truyln thông ye yang cia dan tc, cia Dáng, nêu cao tinh than yêu 
nithc, j chI tit cw&ng, kiên dfnh myc tiêu d3c lcp dan t3c và chi nghia xâ h5i, náng 
dç5ng và sang tgo, ra szc thi dua quylt tam thy'c hin tháng lcti Nghj quyét Dgi hç5i 

,,77 XI cua Dang 
Dai hi bu Ban Chap hành Trung hong Dàng khóa XI gôm 175 üy viên chInh 

thirc, 25 üy viên dir khuyêt. H5i nghj lan thi' nhât Ban C'háp hành Trung wang dâ 
bu B ChInh trj gm 14 üy viên. Dng chI Nguyn Phü Trng disçic bâu lam Tong 
BI thu Ban Ch.p hành Trung uang Dâng. 

Dti hi d.i biu toàn quc ln thir XI cüa Dàng là di hi ma du0ng cho dat 
nithc tin vào thp k thr hai cüa th k XXI, k& qua cüa mt qua trInh chuân bj 
cong phu, nghiêm flhic cüa Trung hang. Thành cong cüa Dai  hi cO vu toàn Dãng, 
toàn dan, toàn quân ta vu9't qua mi khó khän, thu thách, tranh thu thai co, dua dat 
flu'aC tiêp t11c tiên len. 

BAI HQI BA! BIEU TOAN QUOC 
LAN THU XII CUA BANG (THANG 1-2016) 

Dai hi di biu toàn quc l.n thir XII cüa Dãng din na trong thai dim ht sirc 
quan tr9ng cüa d&t nixOc. Thirc hin Nghj quy& Di hi XI cUa Dãng và nghj quyt 

7 Dãng CQng san Viêt Nam: Van kin Dcii h5i d'çi biê'u toàn quô'c 1n th&XI, Sdd, tr.320, 266, 325-326. 

76 Dang CQng san Vit Nam: Van kien DQi hi dçzi biê'u toàn qu6c 1n th&XI, Sdd, tr.320, 266, 325-326. 
77Dâng Cong san Viêt Nam: Van kin Dqi hç5i dçii bilu toàn qu6c 1tn thcrXi, Sdd, tr.320, 266, 325-326. 
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các hi nghj Trung izcing khóa XI, tmnh hInh kinh t - xã hi dt nrncc tip tiic có 
nhttng chuyn bin sâu s.c. Vic di mi mô hInh tang truâng, c cu lai  nn kinh 
t và thirc hin ba dt phá chin 1uçc bróc dâu dat  dugc nhrng k& qua tIch circ. 
Giáo diic, khoa h9c, van hóa, y t có buic phát trin. An sinh xâ hi dugc chü tr9ng. 
Vic bâo v tài nguyen, môi truô'ng Va trng phó vâi bin di khI hu dugc quan tam. 
ChInh trj - xà hOi  n djnh, an ninh - quc phông duçc tang cung. Th ch v nhá 
nithc pháp quyn xâ hi chü nghTa tip tVc  dugc b sung, hoàn thin. Quan h dôi 
ngoai rng ma, dt nithc hi nhp ngây càng sâu rng vào khu virc vá quc t. Vi 
th, uy tin cüa nuóc ta tip t1ic duc nâng cao trên truang quc t. Src manh  tng 
hçp cüa quc gia duçc tang cithng. 

Tuy nhiên, ben canh  nhttng thành tiru vã thutn igi to lan, chüng ta cQng gtp 
nhüiig khó khàn, thách thc gay gt. Nhiu vn d mâi, phüc tap nay sinh cn tp 
trung giâi quyt. TInh hInh khu virc và quc th tip tiic din bin h& sc phtrc tap, 
kho luang. Tranh chip lânh th& chü quyn bin dão trong khu virc và trên Bin 
Dông din ra gay gt, phüc tap, ânh huang tiêu circ dn si nghip xay dçrng và bâo 
v T quc. Kinh t - xâ hôi dt ntróc con nhiu han  ch, bt cap. Nhiêu chi tiêu, 
tiêu chi trong mvc  tiêu phn Mu dua rn.rac ta ca bàn trô thânh mt nuac cong nghip 
theo huó'ng hin dai  vào näm 2020 không dat  dugc. Kinh t phát trin chua bn 
vUng, chin tucing xlrng vói tim nàng, yêu cau và ngun lirc dixçc huy dng. Nçi 
cOng tang nhanh, nq xu tuy có giám nhung vn cOn & mirc cao. Nàng sut, cht 
luçmg, hiu qua, s1rc canh  tranh cüa nn kinh th cOn thp. Các ngun hrc cüa Mt 
nuâc chua duqc phát huy và s1r diing hiu qua. Th ch kinh t thj tru&ng djnh 
hiiang xã hi chü nghra chm dugc hoàn thin. Vic cci cu lai  nn kinh t gn v&i 
di mâi mô hInh tang tnr&ng cOn chm. Ngun nhân lirc cht luçmg chin cao, co 
d.0 thiu hçp 1. Các linh vijc giáo dçic - dào tao,  khoa hçc - cong ngh, van hóa, xä 
hi, y t cOn nhiu han  ch. Nhiu vn d bic xüc nay sinh, nht là nhüng vn d xâ 
hi và quân 1 xâ hi chua dugc nhn thic My dU và giãi quyt hiu qua. Quyn tir 
do dan chü cüa Nhân dan cOn bj vi pham. Di mOi chInh trj chin dng b v&i di 
mOi kinh t. Näng 1irc, hiu qua hoat dng cüa h thng chInh trj chin ngang tm 
nhiêm vu. Cong tác du báo, hoach  djnh và lành dao  t chirc thirc hin chü truo'ng, 
chinh sách cüa Dâng và Nhà nuOc, hiu lirc, hiu qua quàn 1 nhà nuâc, quân 1 xâ 
hi cOn nhiu bt cap. T quan lieu, tham nhüng, lang phi chin duqc khc phiic có 
hiu qua. Dao  dac xa hi có mat  xung cp nghiêm tr9ng. D&i sng cüa mt b 
phn nhân dan, nht là vüng sâu, yang xa cOn nhiu khó khän. Nim tin cüa can b, 
dãng viên và Nhân dan vào Dàng, ch d bj giâm süt. 

Sau mt ngày hçp trñ bj, Di hi hcp chInh thüc tir ngây 21 dn ngày 28-1-
2016. Tham dir Dai hi có 1.510 dai  biu,  dai  din cho hn 4,5 triu clang viên 
trên cà nithc. 

Dai hi kim dim vic thirc hin Ngh quyt Dai hOi XI cüa Dàng; nhIn lai 
30 nam di mOi; xác djnh phuong hu&ng, miic tiêu, nhim vit 5 näm 2016 - 2020; 
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kim dim sir länh dao cüa Ban Ch.p hành Trung uong khóa XI; diánh giá vic thi 
hành Diu 1 Dàng khóa XI và bu Ban Ch.p hành Trung ucmg Dãng khóa XII. 

Dii hi tháo 1u.n và thông qua Báo cáo chInh trj; Báo cáo dánh giá kt qua 
thy'c hin nhim vy phát triên kinh tl - xâ hç3i 5 nám 2011 - 2015 và phwong 
hu&ng, nhiçm vy phát trie2n kinh té' - xã hói 5 nãm 2016 - 2020; Báo cáo kiem dkm 
sy lãnh dgo, chi do cza Ban Chá'p hành Trung u'ollg khóa XL Báo cáo tong kIt 
vic thi hành Diu l Dáng khóa XI và Báo cáo tOng kIt vic thzrc hin Nghj quylt 
Trung trcmg 4 khóa XI "M3t sI vá'n d c4'p bach v xáy cly'ng Dáng hiçn nay". 

Chü dê cüa Dai  hi cüng là tiêu d cüa Báo cáo chInh trj là: Tang cithi'ig xáy 
dyng Dáng trong sgch, vü'ng mçrnh; phát huy sz'c mqnh toàn dan t(3c, dan chi xd 
hi chi nghia, ddy mçrnh toàn din, dng b cong cu5c dli m&i, báo v vüng chIc 
TO qulc, giü' vzmg mOi truOng hOa bInh, In dinh; phln dá'u sam dita nu'ác ta cc 
ban tth thành nztó'c cOng nghip theo huó'ng hin dgi. 

Dánh giá tng quát k& qua thirc hin Nghj quyt Dai  hi XI cüa Dãng, Dti 
hi khng djnh, dt nc dà giành di.rqc nhüng thành qua quan trQng, song vn con 
nhiu han  ch, khuyt dim cn khtc ph%ic. NhUng han  ch, khuyt dim có 
nguyen nhân khách quail, nhung chü yu là do yu t chO quan, nht là cong tác 
chi dao,  diu hành và khá näng d,r báo cOn nhiu han  ch. 

NhIn lai  qua trinh di mdi, Dai  hi nêu rO: "qua 30 nám dli mó'i, ddt njthc ta 
dà dat dc nhfrng thành tru to ló'n, cô fl nghia ljch sir trên con du'&ng xáy dy'ng 
chj nghia xâ hi và báo v TI qulc xä hi chi nghia. Dng thai cüng cOn nhiü vá'n 
dl ló'n, phtc tgp, nhilu hçzn chl, ylu kern cdn phái tp trung giái quylt, khlc phyc 
dl du'a dlt nu'àcphát triln nhanh và bIn vu'ng"78. 

Tr nhftng thành tiru cüng nhu nhüng han ch& khuyt dim qua 30 näm di 
mâi, Dai  hi riit ra 5 bài h9c kinh nghim sau: 

Mç5t là, trong qua trInh di mth phái chü dng, không ngmg sang tao  trên Ca 

sâ kiên djnh m1ic tiêu dc ltp dan tc và chü nghTa xã hi, vn dçing sang tao  và 
phát trin chü nghia Mac - Lenin, tu tithng H Chi Minh, k thira và phát huy truyn 
thng dan tc, tip thu tinh hoa van hóa nhân loai, 4n ding kinh nghim quc t 
phU hgp vâi Vit Nam. 

Hai là, di mâi phâi luôn luôn quán trit quan dim "dan là gc", vi li Ich 
cüa Nhân dan, d1ra vào Nhân dan, phát huy vai trO lam chü, tinh thn trách nhim, 
süc sang tao  và mci ngun 1irc cüa Nhân dan; phát huy sirc manh dai doàn kt toàn 
dan tc. 

Ba là, di mâi phái toàn din, dng bO,  có biiâc di phü hçp; ton trçng quy lut 
khách quan, xut phát tir thrc tin, barn sat thirc tin, coi trçng tng kt thirc tin, 
nghiên etiru l 1u,n, tp trung giài quyt kjp thñ, hiu qua nhüng vn d do thirc 
tin dt ra. 

78 Dãng Cong san ViOt Nam: Van kin E.'qi h5i dçi biêu toàn qu6c1ân th& Xli, Nxb. ChInh tn qu6c gia - Su that, Ha Nôi, 
2016, tr.65. 
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Bn là, phài dt igi Ich quc gia - dan tc len trén ht; kiên djnh dc lip,  tir 
chü, dng th?i chü dông và tIch circ hôi nhâp quc t trên Co sâ bInh ding, ciling có 
igi; kt hgp phát huy sirc manh  dan tc vOi s1rc manh  thai  dai  d xây dmg và bão 
v vttng chc T quc Vit Nam xa hi chü nghTa. 

Nàm ìà, phài thuô'ng xuyên tir cti mó'i, ti.r chinh dn, nâng cao näng hrc lãnh 
dao va sirc chin dAu cüa Dàng; xây drng di ngfl can b, nht là di ngü can b 
c.p chin 1uçc, ãü näng lirc và phm cht, ngang tm nhim viii; nâng cao hiu hrc, 
hiu qua hoat  dng cüa Nha nuâc, Mt trn T quc, các t chirc chInh trj - xã hi 
và cüa cà h thng chInh trj; tang cuOng mi quan h m.t thi& vOi Nhân dan. 

Dai hi dà tháo luQtn và thông qua nhQng chü trucing, quy& sách quan trçng, 
có giá trj djnh hixcng va chi dao  sau sc toàn b qua trinh trin khai th chirc thirc 
hin phucing huóng, nhim vi1 phát trin dt nuâc nhanh, bn vQng, xây dirng và 
bào v To quc. 

Trên co s dánh giá mt cách khách quan tInh hInh trong nuOc và quôc tê, 
nhttng thành t1ru và han  ch qua 30 nàrn di mâi, dc bit là trong 5 11am 2011 - 
2016, Dai  hi khng djnh, phài "ddi mó'i mgnh me, toàn din và dng b5, có buác 
di phii hcip trên các linh vyc, nhát là giI?a kinh té' và chInh trj"79, tiêp tiic dôi mâi 
tu duy, khoi dy mi tim näng và ngun lirc, tao  dng hrc mâi cho sir phát trin 
cüa dAt nisâc, nh.n thirc diing dAn và xir l t& các nhân t tao  thành dng hrc tng 
hop d diii med và hi nhp. 

Dai hi d ra mic tiêu tng quát trong 5 nàm 2016 - 2020: "Tang cu'ô'ng xây 
c4mg Dáng trong sçch, vicng minh, náng cao náng 4cc lânh dgo và thc chiên dáu 
cia Dáng, xây dung h tho'ng chinh trj vi2ng mgnh. Phát huy thc mgnh toàn dan 
tt5C và dan chi xà hi chi nghia. Ddy mnh toàn din, dng b5 cong cuóc ddi mói, 
phát trié'n kinh te' nhanh, bn vimg, phá'n dá'u sóm dwa nu'ó'c ta ccl ban trà thành 
nu'ó'c cOng nghip theo hu'O'ng hin dcii. Náng cao dài sé'ng vit chá't và tinh thcn 
cia Nhán dan. Kiên quyê't, kiên tn. dá'u tranh báo v vüng chc d3c lip,  chi quyén, 
thO'ng nhá't, toàn vçn lânh the' cia Té' quO'c, báo v Dáng, Nhà nithc, Nhân dan và 
ché' d5 xà hçi chi nghia. Gil? gin hda bInh, an djnh, chi dç5ng và tich ctc hi nhçp 
quO'c té dé' phát trié'n dá't ntthc. NOng cao vj the' và uy tin cia Viçt Nam trong khu 
v'c và trên the' gió'i"80. 

Dai hi xác djnh 12 nhim vii thng quát trong 5 nãrn 2016 - 2020 trên tAt cã cac 
linh virc cüa ded sang xâ hi: 

1. Phát trin kinh t nhanh và bn vthig; tang tn.r&ng kinh t cao han 5 näm 
tnrâc trén co Sâ gic vüng on djnh kinh t vi rnô, di med mô hInh tang trung, co 
cAu lai  nn kinh t; dAy manh  cong nghip hóa, hin di hóa, chñ trong cong 
nghip hóa, hin dai  hóa nông nghip, nông thôn gãn ved xây dimg nông thôn mâi; 
phát trin kinh t tn thirc, nâng cao trInh d khoa hçc - cong ngh cüa cac ngành, 
linh vuc; nâng cao näng suAt, chAt luçing, hiu qua, s1rc canh  tranh cüa nn kinh t; 

79 fing Cong san Vit Nam: Van kin 19ii hôi dcii biê'u toOn qu6c Ion thü' XII, Sdd, tr.75. 
80 Dãng Cong san Viêt Nam: VOn kin Dqi h5i dai bié'u toàn qu6c IOn thcr XII, Sctd, tr.76. 
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xây dirng nn kinh t dc 1p, tr chñ, tharn gia có hiu qua vào mng san xut và 
chui giá trj toàn cu. 

2. Tip tçlc hoàn thin th ch& phát trin kinh th thj trung djnh huàng xâ hi 
chU nghTa; nâng cao hiu 1irc, hiu qua, k 1ut, k cuclng, cong khai, minh mach 
trong quãn 1 kinh t, näng 1rc quân l cüa Nba nuàc và näng hrc quàn trj doanh 
nghip. 

3. Di mOi can bàn và toàn din giáo dijc, dào tao,  nâng cao chit 1ung ngun 
nhân 1rc; dty manh  nghien ci'u, phát trin, irng dçing khoa hoc, cong ngh; phát 
huy vai tró quc sách hang du cüa giáo diic, dào tao  và kihoa h9c, cong ngh di 
v&i sir nghip di mâi và phát trin dt nuâc. 

4. Xây dmg nn van hóa Vit Nam tiên tin, dm dà bàn s.c dan tc, con 
ngiiôi Vit Nam phát trin toàn din dáp 1rng yêu dtu phát trin bn vftng dt nuâc 
và bào v vrng chic T quc xã hi chü nghia. 

5. Quãn l t& sr phát trin xä hi; bào dam an sinh xã hi, nâng cao phüc 1çi 
xâ hôi; thrc hin t& chInh sách vd ngu&i có cOng; nâng cao cht luqng chäm soc 
süc khOe Nbân dan, chit hrcng dan s, cht hxçing cuc sng cüa Nhân dan; thirc 
hin t& chInh sách lao dng, vic lam, thu nhp; xây dirng môi tru&ng sang lành 
manh, van minh, an toàn. 

6. Khai thác, sir dung và quãn 1 hiu qua tài nguyen thiên nhiên; bào v mOi 
trithng; chü dng phông, chng thiên tai, üng phó vi bin di khI h.u. 

7. Kiên quyt, kiên trI du tranh bào v vüng chc dc lap, chü quyn, thng 
nh.t, toàn vçn lânh th cüa To quc, bão v Dàng, Nhà niic, Nhân dan và ch d 
xà hi chü nghia; giQ vtng an ninh chInh trj, trt tir, an toàn xä hi. Cüng c, tang 
ctthng quc phông, an ninh. Xây dmg nn quc phông toàn dan, nn an ninh Nhân 
dan vüng chtc; xây drng lirc luqng vU trang Nhân dan each mng, chInh quy, tinh 
nhuê, trng bithc hin dai,  uu tiên hin dai  boa mt s quân chüng, binh chUng, hrc 
hxçing. 

8. Thrc hin duông li di ngoai dc lap, tr chü, da phucmg hóa, da dng 
hóa, chü dng và tIch circ hi nhp quc t; giü vüng mOi trithng hôa bInh, n 
djnh, tao  diu kin thun 1i cho si1 nghip xây drng và bão v T quc; nâng cao 
vj th, uy tin cüa Vit Nam trong khu virc và trên th giOi. 

9. Hoàn thin, phát huy dan chü xã hi chü nghia và quyn lam chU cüa Nhân 
dan; khOng ngüng cüng c& phát huy src manh  cüa khi dai  doàn kt toàn dan tc; 
tang cung sir dng thun xã hi; tip tic dM mOi ni dung và phuong thüc hoat 
dng cüa Mt tr.n T quc và các doàn th Nhân dan. 

10. Tip tic hoàn thin Nba nuâc pháp quyn xâ hi chü nghia, xây dirng b 
may nhà nuâc tinh g9n, trong sach,  vng  manh;  hoàn thin h thng pháp 1ut, d.y 
manh câi each hành chInh, câi each tu pháp, xây dimg di ngU can b, cong chc, 
viên chirc có phm cht, näng içrc dáp 1rng yêu cu, nhim vçi; phát huy dan chü, 
tang cisng trách thim, k lut, k cuong; dy manh  du tranh phông, chng tham 
nhUng, lang phi, quan lieu, t nan  xã hi và ti phm. 
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11. Xây dimg Dâng trong sch, vitng rnnh, nâng cao nàng 1irc länh dao,  tang 
cuè'ng bàn ch.t giai cp cong nhân va tInh tiên phong, süc chin du, phát buy 
truyn thng doan kt, thng nht cüa Dàng; ngän chn, dAy lüi tInh trng suy thoái 
v tix tuâng chInh trj, dao  drc, 1i sng, nhftng biu hin "ty' then biê'n ", "ty' 
chuyé'n hóa" trong nti b. Di mad mnh me cOng tác can b, coi trçng cong tác 
bào v Dàng, bão v chInh trj ni b; tang ctr&ng và nâng cao chit luçng cong tác 
tu tuâng, l lun, cong tác kim tra, giárn sat và cong tác dan 4n cüa Dâng; tiêp 
tiic di mad phuang thirc lãnh dao  cüa Dâng. 

12. Tip tVc  quán trit và xi:r 1 t& các quan h lan: quan h giih dôi mad, n 
dnh và phát trin; gifta di mad kinh t và di mad chInh tn; gifta tuân theo các 
quy lut thj trrnmg và bào dam djnh hu&ig xã hi chü nghia; giüa phát trin hrc 
lisçing san xut và xây dimg, hoàn thin trng buâc quan h san xut xà hi chü 
nghTa; giüa Nhà nuóc và thj truO'ng; giüa tang truang kinh t và phát trin van hóa, 
thirc hin tin b và cOng bang xâ hi; giüa xây dirng chü nghTa xâ hi và bào v 
T quc xã hi chü nghia; giüa dc lip, tr chü và hi th.p quc t; giüa Dàng 
lãnh dao,  Nhà nuâc quàn l, Nhân dan lam chü;... 

Trên cci s& 12 nhim vii tng quát, Dai  hi d ra 06 nhim vii trong tam cn 
tp trung thirc hin: 

1. Tang cuang xây dçrng, chinh dn Dáng; ngän chn, dAy lüi sr suy thoái v 
tu turng chinh trj, dao  düc, 1i sang, biu hin "ty' dien biê'n ", "ty' chuyé'n hóa" 
trong ni b. Tp trung xây dirng di ngü can b, nht là di ngfl can b cp chin 
luo'c, dü näng hrc, phm cht và uy tin, ngang tam nhim viL. 

2. Xây dirng t chiirc b may cüa toàn h tMng chInh trj tinh gçn, boat dng 
hiu lrc, hiu qua; dAy manh  dAu tranh phông, chng tham nhüng, lang phI, quan 
lieu. 

3. Tp trung thrc hin các giãi pháp nâng cao ch& lugng tang tnuang, nàng 
sut lao dng và sirc canh  tranh cüa nn kinh t. Tip tiic thirc hin có hiu qua ba 
dt phá chin luçic (hoàn thin th ch kinh t thj trithng djnh huang xä hi chü 
nghia; di mad can bàn và toàn din giáo dc, dào tao,  phát tnin ngun nhân hrc, 
nht là ngun nhân 1rc chit lu'gng cao; xây dirng h thng k& c.0 ha tng dng 
be), cci cu lai  tng th và dng b nn kinh th gn vad di mad mO hInh tang 
tru&ng; dAy manh  cong nghip hóa, hin dai  hóa dAt nuac, chü tr9ng cOng nghip 
boa, hin dai  hóa nông nghip, nOng thOn gn vad xây dimg nOng thOn mad. Chü 
tnng giài quyt t& vn d ci cu lai  doanh nghip nba nuó'c, cc cu lai  ngân sách 
nba nuâc, x1r 1 no xu và bào dam an toàn na cOng. 

4. Kiên quyt, kiên trI dAu tranb bão v vng chic dc lap, chü quyn, thng 
nht va toàn vçn lành th cüa T quc; giü vthig mOi truang bOa bInh, n djnh d 
phát trin dAt nuac; bào dam an ninh quc gia, giit gin trt tir, an toàn xã hOi.  M& 
rng và dua vào chiu sâu các quan h di ngoi; tn dicing thai co, vut qua thách 
thac, thirc hin hiu qua hi nhp quc t trong diu kin mad, tip tçic nâng cao vi 
th và uy tin cüa d.t nithc tnên truang qu6c t. 
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5. Thu hit, phát huy manh  me mi ngun 1irc và sirc sang tao  cüa Nhân dan. 
Chäm lo nâng cao d?ñ sng vt cht, tinh thn, giãi quyt t& nhU'ng vn d birc 
thit; tang cung quán 1 phát trin xã hi, bâo dam an ninh xã hi, an ninh con 
ngithi; bão dam an sinh xâ hi, nâng cao phüc 1i xã hi và giâm nghèo bn v1rng. 
Phát huy quyn lam chü cüa Nhân dan, phát huy süc manh dai doàn k& toàn dan 
ttc. 

6. Phát huy nhân t con nguii trong mçi lTnh vrc cüa di sng xã hi; t.p 
trung xay dmg con nguñ v dao  due, nhân cách, iM sang, trI tu và nàng hrc lam 
vic; xây dirng môi truOng vAn hóa lành manh. 

Dai hi bu Ban Chap hành Trung uing gm 200 ding chI, trong do có 180 
üy viên chinh thirc và 20 üy viên d,r khuyt. HOi  nghj 1n thir nht Ban Chp hành 
Trung ucmg d bu B Chinh trj gm 19 üy viên. Dng chI Nguyn Phu Tr9ng 
duçic Dai  hi tin nhim bu 'ai  lam Tong BI thu Ban Ch.p hanh Trung uong Dâng. 

Dai hi dai  biu toàn quc 1n thu XII cüa Dãng có nghia ht sue tr9ng 
dai. Thanh cong cüa Dai  hi dã tao  tin d quan tr9ng, dua dt nuâc tip tic phát 
trin nhanh vA bn vüng, ph&n du sam dua nuac ta trâ thành nuôc cong nghip 
theo huông hin dai. 

BAN TUYEN GIAO TRUNG UtiNG 
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