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Abstract: Momentum for development of a country includes factors that drive contribution of
individuals to the development of the fatherland. This is also the concern of Communist Party of
Vietnam mentioned in many congresses. In this article, author overviews the viewpoints of the
Party on the momentum of our nation in the reform period by analysing the guidelines of the Party
through Party congresses since 1986. On that basis, the article also points out the role of the
momentum for the development of our nation in the context of reform period and integration in
Vietnam today.
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thời gian ngắn (thí dụ nhu cầu giành độc lập dân tộc).
Nhận thức động lực phát triển xã hội phải căn cứ vào
các điều kiện cụ thể, khách quan; việc xác định đúng
động lực là cơ sở khoa học để giai cấp cầm quyền chủ
động tạo ra các nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững
của đất nước.
Trước đổi mới, Đảng ta nhận thức động lực chủ yếu
của sự phát triển đất nước là đấu tranh giai cấp. Xác định
động lực như vậy là đúng với thời kì cách mạng dân tộc
dân chủ nhân dân. Tuy nhiên, khi điều kiện đất nước đã
thay đổi, thì nhận thức như vậy chưa thật phù hợp, dẫn
đến những sai lầm, kìm hãm sự phát triển đất nước.
Trong thời kì đổi mới, Đảng ta đã có những nhận thức
mới và xác định rõ quan điểm về những động lực phát
triển đất nước. Bước vào thời kì đổi mới toàn diện đất
nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) đánh
dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy lí luận của
Đảng. Một trong những tư tưởng lớn bao trùm và xuyên
suốt đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra là tư tưởng
Giải phóng sức sản xuất, giải phóng ý thức, tinh thần và
mọi tiềm năng của xã hội để đổi mới toàn diện trên các
lĩnh vực của đời sống gắn liền với cuộc vận động dân chủ
hóa xã hội.
Để thực hiện sự giải phóng ấy, Đảng đã nhấn mạnh tới
lợi ích kinh tế, vật chất của cá nhân người lao động, đặc
biệt lợi ích của nông dân và hộ nông dân trong lĩnh vực
kinh tế nông nghiệp trên địa bàn nông thôn với quan điểm:
“phải đổi mới cơ chế quản lí kinh tế với nội dung chủ yếu
là xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, sửa đổi các chính
sách đòn bẩy kinh tế, hình thành cơ chế kế hoạch hóa theo
phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đúng
nguyên tắc tập trung dân chủ” [1; tr 61], tạo ra động lực
mới để phát triển đất nước.

1. Mở đầu
Động lực phát triển cách mạng là một nội dung cơ
bản trong lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin. Con người vừa
là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của xã hội. Cách
mạng xã hội chủ nghĩa với mục đích giải phóng giai cấp
công nhân và nhân dân lao động ra khỏi tình trạng áp bức
bóc lột. Do vậy, nó thu hút sự tham gia đông đảo của giai
cấp công nhân và tầng lớp nhân dân lao động, tạo thành
những động lực to lớn của cách mạng. Dưới ánh sáng chủ
nghĩa Mác - Lênin, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng
Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận
thức đầy đủ và sâu sắc hơn về động lực phát triển xã hội,
luôn coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát
triển xã hội. Tuy nhiên, con người phải được đặt ở vị trí
trung tâm trong giải quyết các nhân tố: kết hợp hài hòa
các lợi ích; phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc;
phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;
phát huy nhân tố con người; đổi mới tư duy, đổi mới tổ
chức, cơ chế, chính sách.. tạo thành động lực tổng hợp
thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước
ta hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất
nước qua các kì đại hội từ năm 1986 đến nay
Trong lĩnh vực xã hội, động lực là nhân tố thúc đẩy
con người (cá nhân, tập thể) hành động. Thiếu động lực,
con người sẽ trở thành trì trệ, kém năng động, hiệu quả
hoạt động thấp. Động lực phát triển xã hội là những
nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển trong một thời kì nhất
định, có động lực diễn ra trong một thời gian tương đối
dài (đấu tranh giai cấp trong xã hội có đối kháng giai
cấp) nhưng cũng có những động lực chỉ diễn ra trong
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Như vậy, có thể xem đây là sự khởi đầu của bước
chuyển từ tư duy kinh tế hiện vật, kế hoạch hóa tập trung
quan liêu bao cấp sang kinh tế hàng hóa, thị trường và
dân chủ hóa, chú trọng vào những đòn bẩy kinh tế để kích
thích tính tích cực, chủ động của người lao động, sản xuất
kinh doanh. Tư tưởng ấy thể hiện quan điểm thực tiễn đời sống, coi trọng những tiền đề hiện thực để đi tới xã
hội chủ nghĩa, mà mọi tiền đề đều xuất phát từ người lao
động, nhằm đảm bảo đời sống và sự tồn tại hiện thực của
mỗi người bằng những nhu cầu, lợi ích thường nhật hằng
ngày. Đổi mới như một đường lối chiến lược của phát
triển, sở dĩ nhanh chóng đi vào cuộc sống bởi nó đáp ứng
đúng những nguyện vọng bức xúc, những đòi hỏi chính
đáng của mọi người dân và mọi tầng lớp nhân dân, tạo
động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển đất nước.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) đã
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong văn kiện quan trọng
này, câu trả lời “chủ nghĩa xã hội là gì?”, “xã hội xã hội
chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng là một xã hội như thế
nào?” đã lần đầu tiên được đề cập tới một cách có hệ
thống dưới hình thức luận đề, xác định 6 đặc trưng của
xã hội chủ nghĩa và 7 phương hướng xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở nước ta.
Sáu đặc trưng đó chính là dấu hiệu (đặc điểm, tiêu
chí) nhận biết bản chất - mục tiêu - động lực của chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam do Đảng ta nêu ra, xuất phát từ
thực tiễn đổi mới. Nhận thức 6 đặc trưng này trước hết là
nhận thức được những thuộc tính bản chất của chủ nghĩa
xã hội. Bản chất ấy cũng đồng thời nói lên tính định
hướng, tức là mục tiêu mà chủ nghĩa xã hội vươn tới,
nhưng đồng thời cũng là động lực và các nhân tố động
lực thúc đẩy sự hình thành và phát triển chủ nghĩa xã hội
ở nước ta thông qua các đặc trưng, hoặc trực tiếp hoặc
gián tiếp. Trong đó Đại hội nhấn mạnh: “Dân chủ xã hội
chủ nghĩa vừa là một mục tiêu vừa là một động lực của
công cuộc đổi mới xã hội ở nước ta” [2; tr 125].
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) đưa đất
nước ta tiến vào thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Trên cơ sở tổng kết 10 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra một
trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn đến thành công
của Đảng trong hoạch định và thực hiện đường lối đổi
mới: “Chính những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của
nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của
Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới,
dũng cảm phấn đấu, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách
mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay”
[1; tr 460].
Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu CNH, HĐH, xây
dựng nước ta trở thành nước công nghiệp có cơ sở vật
chất - kĩ thuật hiện đại, Đại hội VIII tiếp tục khẳng định

quan điểm của Đại hội VII và bổ sung“khoa học và công
nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa” [1;
tr 741]. Quan điểm này một lần nữa được Đảng ta nhấn
mạnh tại Đại hội lần thứ IX: “phát triển khoa học và công
nghệ cùng với phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách
hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước” [1; tr 657]; “xây dựng nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu
vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội” [1; tr 659]. Tuy
nhiên “Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại
đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân
với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài
hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi
tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của
xã hội” [3; tr 122].
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006) tổng kết
20 năm đổi mới, rút ra những bài học lớn, trong đó “phát
huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức khai thác ngoại lực,
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong
điều kiện mới” [4; tr 19], là một bài học quan trọng. Đồng
thời, Đảng ta chỉ rõ: “Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng
liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối
chiến lược nhất quán của cách mạng Việt Nam; là nguồn
sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa
quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [4; tr 40-41]. Quan điểm
này được tiếp tục khẳng định ở Đại hội XI (2011): “Đại
đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng
Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là
nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [5; tr 48]. Trong đó,
lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc
lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng để
tập hợp đoàn kết mọi người vào mặt trận chung, tăng
cường đồng thuận xã hội.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016), trên
cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh
nghiệm của 30 năm đổi mới. Đại hội chỉ rõ: “Tiếp tục đổi
mới tư duy, hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ kịp
thời những khó khăn, vướng mắc nhằm khơi dậy mọi tiềm
năng và nguồn lực của đất nước, tạo động lực mới cho
sự phát triển nhanh và bền vững. Nhận thức đúng và xử
lí tốt các nhân tố tạo thành động lực tổng hợp để đổi mới
và hội nhập” [6; tr 76].
Như vậy, động lực phát triển đất nước ở Đại hội XII
được tiếp cận một cách toàn diện và hệ thống hơn. Động
lực phát triển xã hội của nước ta hiện nay thể hiện trên
nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... Mỗi
động lực có vị trí và vai trò độc lập tương đối, tạo thành
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một tổng hợp lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và
bền vững trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Vị trí, vai trò của các động lực thúc đẩy sự nghiệp
đổi mới và hội nhập ở Việt Nam hiện nay
Động lực phát triển xã hội là những nhân tố thúc đẩy
xã hội phát triển trong một thời kì nhất định. Động lực có
nhiều loại: trực tiếp, gián tiếp, chủ yếu, thứ yếu, bên
trong, bên ngoài. Từng giai đoạn cụ thể, mỗi động lực có
vị trí, vai trò khác nhau đối với sự phát triển của xã hội.
Ở Việt Nam hiện nay, các nhân tố tạo thành động lực
tổng hợp cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước
bao gồm:“kết hợp hài hòa các lợi ích; phát huy lòng yêu
nước, tinh thần dân tộc; phát huy dân chủ, sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nhân tố con người...”
[6; tr 76], mỗi nhân tố có một vị trí, vai trò khác nhau,
cần được nhận thức đúng và phát huy hiệu quả. Cụ thể:
- Động lực lợi ích. Vấn đề lợi ích với tư cách là tiêu điểm
cơ bản nhất, then chốt nhất, quyết định nhất trong mọi mối
quan hệ giai cấp, dân tộc, tôn giáo, quốc gia và quốc tế, làm
thước đo hiệu quả việc thực hiện chiến lược Đại đoàn kết,
trực tiếp tạo động lực cho đổi mới và hội nhập.
Sự phát triển của xã hội là kết quả của những hoạt động
có ý thức của con người đang theo đuổi những lợi ích nhất
định. Theo đó, lợi ích là một động lực giữ vai trò đặc biệt
quan trọng trong hoạt động của con người và trong sự phát
triển xã hội. Lợi ích bao gồm cả lợi ích vật chất và lợi ích
tinh thần, lợi ích kinh tế và lợi ích chính trị, lợi ích cá nhân
và lợi ích tập thể... Lợi ích riêng, lợi ích vật chất là động lực
trực tiếp cho mọi hoạt động của con người.
Con người ở bất kì thời đại nào cũng hoạt động trước
hết cho lợi ích của bản thân mình. Lợi ích cá nhân đóng
vai trò trực tiếp, cơ sở cho mọi hoạt động tự giác, hoạt
động tích cực của con người; là nhân tố quyết định trước
hết, là cơ sở để thực hiện lợi ích xã hội. Lợi ích chung
của xã hội được thực hiện thông qua lợi ích của mỗi cá
nhân, cộng đồng cụ thể, có ý nghĩa hướng vào giải quyết
những nhu cầu chung của nhiều thành viên hợp lại thành
cộng đồng xã hội, đóng vai trò là điều kiện và định hướng
cho việc thực hiện lợi ích cá nhân.
Vì thế, hiện nay để tạo động lực cho sự phát triển đất
nước, cần phải có cơ chế và chính sách giải quyết tốt mối
quan hệ lợi ích. Kết hợp hài hòa lợi ích chung và lợi ích
riêng, lợi ích cá nhân, tập thể và Nhà nước ...; quan tâm
lợi ích thiết thân của người lao động; bảo đảm lợi ích và
phương thức thực hiện lợi ích công bằng, hợp lí cho mọi
người, cho chủ thể, nhất là lợi ích kinh tế. Đồng thời, kiên
quyết đấu tranh chống các lợi ích bất chính, phi pháp, “lợi
ích nhóm”. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có những
chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp trong giải
quyết vấn đề lợi ích. Điều 32, Hiến pháp 2013 quy định:

“Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của
cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất,
phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức
kinh tế khác. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế
được pháp luật bảo hộ” [7; tr 20]. Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng chỉ rõ: “giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa
các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mọi chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân” [6; tr 153]. Đồng
thời “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên
cơ sở các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, bình
đẳng cùng có lợi” trong quan hệ quốc tế.
Với quan điểm trên, Đảng ta đã giải quyết mối quan
hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng, xã hội, giữa
lợi ích chung và lợi ích riêng, giữa quốc gia và quốc tế
một cách phù hợp, đúng mức và cần thiết.
- Động lực dân chủ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được
coi là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta,
vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân chủ là một động lực to
lớn, có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ cá nhân và cộng đồng.
Điều đó thể hiện ở chỗ: thứ nhất, nhân dân lao động được
làm chủ, phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; thứ
hai, sức lao động được giải phóng, mọi tiềm năng của đất
nước được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn
cho sự phát triển đất nước.
Thực hiện dân chủ phải bảo đảm tốt các quyền con
người, quyền công dân được ghi trong Hiến pháp năm
2013; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong toàn xã hội,
trước hết là dân chủ trong Đảng; dân chủ phải gắn với kỉ
luật, kỉ cương, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật;
“Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm nhân
dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra
quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân
dân” [6; tr 38]. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” [6; tr 39].
- Động lực lòng yêu nước, tinh thần dân tộc. Lòng
yêu nước, tinh thần dân tộc là một giá trị bền vững, là
nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời
sống văn hóa tinh thần và đã trở thành truyền thống, bản
lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát
triển của dân tộc qua các thời kì lịch sử; là cơ sở vững
chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức
mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc nếu
được nhân lên trong giai đoạn hiện nay, sẽ giúp thực lực
quốc gia Việt Nam mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực: + Về
chính trị, yêu nước giúp toàn dân xây dựng khối đại đoàn
kết để phát triển đất nước; sẵn sàng đương đầu mọi khó
khăn, thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài..; + Về kinh
tế, yêu nước gắn với yêu đồng bào là phấn đấu phát triển
kinh tế vì lợi ích cộng đồng, quốc gia; ưu tiên dùng hàng
Việt Nam cũng là thúc đẩy nền sản xuất trong nước phát
triển..; + Về văn hóa, đó là bảo tồn và phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc; là sống nghĩa tình với nhau, xứng với
hai chữ “đồng bào”; tiếp thu một cách chủ động và lành
mạnh các giá trị văn hóa của nhân loại,..; + Về đối ngoại,
tinh thần yêu nước góp phần nâng cao vị thế Việt Nam
trên trường quốc tế.. Trong Báo cáo tổng kết 30 năm đổi
mới Đảng ta đã chỉ rõ: “Hơn bao giờ hết, phải phát huy
cao độ lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, nêu
cao ý chí và bản lĩnh dân tộc, giữ vững độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đoàn kết toàn
Đảng, toàn dân vì sự phát triển đất nước” [8; tr 22].
- Động lực sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động viên đến mức
cao nhất sức mạnh của tất cả các giai cấp, tầng lớp, dân
tộc, tôn giáo, mọi giới, mọi lứa tuổi, người trong Đảng
và người ngoài Đảng, đồng bào trong nước và người Việt
Nam ở nước ngoài để xây dựng và phát triển đất nước.
Đại đoàn kết toàn dân tộc được coi là động lực chủ yếu
bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân
dân, sức mạnh của nhân dân được nâng lên khi được quy
tụ, tổ chức, có sự lãnh đạo thống nhất, sự nỗ lực của mỗi
thành viên hướng vào cùng một mục tiêu.
“Mẫu số chung” quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc hiện nay là nhằm hướng tới độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội. Cái đứng trên tất cả các giai cấp, tầng
lớp, gia đình, cá nhân… là nền độc lập, tự do của Tổ quốc
gắn chặt với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo
vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giải quyết một
cách hài hoà quan hệ giữa nước ta với các nước theo tinh
thần tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào
công việc nội bộ của nhau, các bên cùng có lợi, “không
gây thù oán với một ai”, như Bác Hồ chỉ rõ. Tất cả phải
vì sự thành công của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đó
chính là hình thức mới, là nội dung và tính chất của cuộc
đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay. Nói khái quát, thực
hiện đại đoàn kết hiện nay chính là sự tập hợp và giải
quyết thành công mọi nhân tố với mọi mối quan hệ khác
nhau trong sự thống nhất, quy tụ tất cả các lợi ích khác
nhau bằng sự tương đồng để đưa đất nước phát triển
đúng hướng xã hội chủ nghĩa nhanh, mạnh và bền
vững. Sự thống nhất đó là nền độc lập tự do của dân tộc;

điểm tương đồng đó, là sinh mệnh của chủ nghĩa xã hội.
Vì thế, Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: cơ sở để
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là vì “mục tiêu
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; tôn trọng sự
khác biệt không trái với lợi ích quốc gia - dân tộc” [6; tr
158]. Đồng thời “giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa
các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp chính đáng của nhân dân” [6; tr 159].
- Động lực văn hóa mà trung tâm, cốt lõi là phát huy
nhân tố con người. Con người có trí tuệ, năng lực, sáng
tạo, có phẩm chất đạo đức, nhân cách, trung thực nhân ái.
Đây là cốt văn hóa, tạo ra động lực nội sinh quan trọng của
quá trình phát triển. Văn hóa là động lực phát triển xã hội
vì: một mặt, văn hóa liên quan đến phát triển con người,
môi trường xã hội. Một đất nước không thể phát triển bền
vững nếu những con người, cộng đồng xã hội thiếu văn
hóa (học vấn, nhân cách, lối sống... phù hợp với chuẩn
mực của xã hội, thời đại). Mặt khác, văn hóa là sự phản
ánh, kết tinh truyền thống dân tộc, chiều dài lịch sử: “Văn
hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng
tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và
tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới.. Văn
hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh
Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc” [9; tr
40] . Văn hóa ngày nay còn là một lĩnh vực của kinh tế,
phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa là một ngành sản
xuất mang lại lợi nhuận cao. Suy đến cùng, mọi sự phát
triển đều phải hướng đến cá nhân và cộng đồng với những
chuẩn mực nhân văn, tiến bộ (con người, xã hội văn hóa).
Do đó, Đại hội XII Đảng ta nhấn mạnh “Xây dựng nền văn
hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng
đến chân - thiện - mĩ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân
văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền
tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh
quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững
chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh” [6; tr 126].
- Tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức, cơ chế,
chính sách, tạo môi trường thuận lợi, quản lí KT-XH một
cách khoa học, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải
trình, để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Kịp thời
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm khơi dậy mọi
tiềm năng của đất nước, xóa bỏ các rào cản, cơ chế kìm
hãm sản xuất kinh doanh để huy động các nguồn lực vật
chất, tinh thần trong nhân dân. Tinh thần đổi mới và phát
triển được Đại hội XII đề cập với quan điểm: xây dựng
một nhà nước của dân, do dân, vì dân, một nhà nước kiến
tạo và phát triển, một nhà nước phục vụ, “Mọi đường lối
8

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 426 (Kì 2 - 3/2018), tr 5-9

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích
chính đáng của người dân...” [6; tr 169].
Các động lực trên tạo thành một hệ động lực tổng
hợp tác động lẫn nhau, thúc đẩy tiến trình đổi mới và
hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó, đổi mới và hội
nhập quốc tế là động lực tổng quát thúc đẩy sự phát
triển đất nước nhanh và bền vững hiện nay.
3. Kết luận
Như vậy, nhận thức đúng động lực để phát triển đất
nước luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm, đặc
biệt trong thời kì đổi mới toàn diện đất nước. Đảng ta
ngày càng nhận thức đúng các nhân tố động lực, tạo
thành động lực tổng hợp cho sự phát triển đất nước, nhằm
hướng tới xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu,
nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA…
(Tiếp theo trang 62)
hướng đến triết lí ĐG như là hoạt động học, xác định mục
tiêu KT, ĐG không chỉ ở lĩnh vực kĩ năng mà còn KT, ĐG
cả lĩnh vực tình cảm - thái độ và hoàn thiện hình thức ĐG
quá trình, kết hợp ĐG truyền thống và ĐG năng lực.
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