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Abstract: In Ho Chi Minh's ideology and practical actions, social policy is defined to bring
prosperous and happy life to the people. Policy planning and implementation can be carried out in
various methods and forms but it is necessary to follow certain requirements in order to achieve
the set goals. The article analyzes some requirements in the implementating social policies from
Ho Chi Minh's point of views. In addition, we generalize the application of our Party, State and
people to Ho Chi Minh's views on some requirements in the implementation of social policy.
Keywords: Ho Chi Minh's views, social policy, requirement.
1. Mở đầu
Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số yêu cầu trong
thực hiện chính sách xã hội là một bộ phận trong hệ thống
quan điểm của Người về thực hiện chính sách xã hội nói
riêng và tư tưởng về chính sách xã hội nói chung. Thực
chất đó là quan điểm về những đòi hỏi cần được đáp ứng
trong quá trình thực hiện chính sách xã hội nhằm đạt
được mục tiêu đề ra. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh,
trong thực hiện chính sách xã hội cần đáp ứng một số yêu
cầu đối với: chính sách được hoạch định, việc xác định
quán triệt về vai trò của thực hiện chính sách xã hội, cơ
sở để thực hiện chính sách xã hội, vai trò và trách nhiệm
của đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách, các bước đi và
biện pháp thực hiện chính sách.
Bài viết phân tích một số yêu cầu trong thực hiện
chính sách xã hội theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đồng
thời khái quát sự vận dụng của Đảng, Nhà nước và nhân
dân ta đối với quan điểm của Hồ Chí Minh về một số yêu
cầu trong thực hiện chính sách xã hội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội
theo quan điểm của Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh cho rằng, chính sách xã hội là sự cụ thể
hóa và thể chế hóa những đường lối, chủ trương của Đảng,
những biện pháp để giải quyết các vấn đề xã hội, phù hợp
với bản chất của chế độ chính trị - xã hội. Chính sách xã
hội đồng thời cũng phản ánh lợi ích và trách nhiệm của
những đối tượng được nó hướng tới, nhằm thỏa mãn nhu
cầu về đời sống vật chất và văn hóa ngày càng cao của
nhân dân. Người chỉ rõ: “Mọi chính sách của Đảng và
Chính phủ ta đều nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và
không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân” [1; tr 455].
Trong tư tưởng và hành động thực tế của Hồ Chí
Minh, chính sách xã hội là nhằm đem lại cuộc sống ấm
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no, hạnh phúc cho nhân dân. Chính sách xã hội lấy tiêu
chí vì con người làm mục tiêu cao cả nhất. Vì vậy, theo
Người, hoạch định và thực thi chính sách xã hội có thể
được tiến hành với nhiều nội dung và hình thức khác
nhau “song ngay từ bước đầu, chúng ta phải theo đúng
phương châm… Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” [2; tr 65].
Phương châm ấy chính là biểu hiện của triết lí “vì dân”
đã được Hồ Chí Minh xác định, kiên trì giữ vững trong
tư tưởng và nghiêm túc thực hiện trong suốt cuộc đời của
mình. Phương châm ấy đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên
suốt; thành chỉ dẫn mang tính phương pháp luận sâu sắc,
quán triệt việc hoạch định và thi hành chính sách xã hội
của Đảng và Nhà nước ta. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh,
để biến phương châm ấy thành hiện thực, trong thực hiện
chính sách xã hội cần phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
- Để thực hiện chính sách xã hội có hiệu quả trước
hết phải có “chính sách đúng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng
lợi” [3; tr 636]. Để chính sách xã hội đi đến thành công
có nhiều yếu tố đóng vai trò là điều kiện cần và điều kiện
đủ. Theo Người, điều kiện cần đầu tiên chính là “chính
sách đúng”. Một chính sách đúng đắn, khoa học và thiết
thực chính là nguyên nhân, là xuất phát điểm để đưa
chính sách xã hội đi đến thành công. Tuy nhiên, điều kiện
căn bản là phải làm như thế nào để có được “chính sách
đúng”. Đây cũng chính là điểm xuất phát để xác định vị
trí, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ thể hoạch
định chính sách. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong vai
trò là người đại diện cho nhân dân, làm nhiệm vụ hoạch
định chính sách, “Đảng và Chính phủ điều tra, nghiên
cứu, cân nhắc cẩn thận nhằm vào lợi ích chung của nhân
dân, đặt chính sách” [4; tr 249]. Muốn có được những
chính sách đúng đắn, chủ thể hoạch định cần tìm hiểu,
nghiên cứu chắc chắn về mặt lí luận; đồng thời, cần điều
tra, cân nhắc, điều kiện thực tiễn để vận dụng lí luận một
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cách hiệu quả. Đó là hai điều kiện cần để có chính sách
đúng đắn. Tuy nhiên, điều kiện đủ và mang tính quyết
định được Hồ Chí Minh chỉ ra ở đây là “nhằm vào lợi ích
chung của nhân dân mà đặt chính sách”. Điều đó có
nghĩa là mức độ đúng đắn của chính sách xã hội sẽ được
đảm bảo bằng mục tiêu thiết thực mà nó hướng đến đó là
“lợi ích chung của nhân dân”. Như vậy, ngay ở khâu
hoạch định - bước đầu tiên để có chính sách xã hội, triết
lí “vì dân” đã được Hồ Chí Minh đặt ra như một nguyên
tắc “bất di bất dịch”, một yêu cầu tối thiểu, một thước đo
cụ thể, một cái màng sàng lọc để có được “chính sách
đúng”; và “chính sách đúng” là điều kiện tiên quyết để
việc thực hiện chính sách có thể diễn ra thuận lợi, đi tới
kết quả thành công.
- Xác định và quán triệt tổ chức thực hiện là điểm then
chốt quyết định sự thành công hay thất bại của chính sách
xã hội. Cùng với việc khẳng định chính sách đúng là
nguồn gốc của thắng lợi, Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ rằng:
“Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ
chức, phải đấu tranh. Khi đã có chính sách đúng, thì sự
thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách
tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra
[3; tr 636]. Luận điểm trên của Hồ Chí Minh cho thấy rõ
hoạch định được một chính sách đúng là điều kiện tiên
quyết, song để đi đến “thắng lợi thực sự”, để đạt mục tiêu
đề ra thì yếu tố quyết định là việc tổ chức thực hiện chính
sách, đó là việc đem lí luận vào thực tiễn đầy phức tạp và
thử thách. Nó bao gồm cả một quá trình với các khâu cơ
bản “tổ chức công việc”, “lựa chọn cán bộ” và “kiểm tra”.
Người nhấn mạnh “Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách
đúng mấy cũng vô ích”. Với những nội dung, biện pháp
cụ thể, các khâu của quá trình tổ chức thực hiện chính sách
cần được thực hiện phù hợp với từng loại chính sách, với
điều kiện thực tế của địa phương. Từng khâu đều có những
mục đích nhất định nhằm góp phần vào mục đích chung
nhất là thực hiện thành công chính sách xã hội. Trong đó,
mục đích của tổ chức công việc là nhằm kêu gọi, phát huy
tinh thần đoàn kết, tự giác, tích cực của toàn thể nhân dân
để thực hiện các chính sách đã được hoạch định. Hồ Chí
Minh chỉ rõ “Mục đích sự tổ chức công tác là: động viên
toàn thể nhân dân hăng hái thi hành chính sách đã định”
[3; tr 636]. Lựa chọn cán bộ chính là lựa chọn “mắt khâu”
của bộ máy nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân. Quán
triệt quan điểm: muốn việc thành công hay thất bại là do
cán bộ tốt hay kém, Hồ Chí Minh khẳng định khâu lựa
chọn cán bộ có ý nghĩa, mục đích rất quan trọng. Nó nhằm
mục đích sắp xếp cán bộ phụ trách công việc phù hợp năng
lực chuyên môn và phẩm chất của họ; từ đó, tạo nên năng
suất hoạt động hiệu quả góp phần tạo nên hiệu quả chung
của thực hiện chính sách. Theo Người, “Mục đích lựa
chọn cán bộ là dùng nhân tài cần phải hợp lí, chớ “dùng
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thợ mộc làm nghề thợ rèn” và cho họ hiểu rõ mọi mặt các
công việc họ phải phụ trách” [3; tr 636]. Sau cùng, để biết
được hiệu quả của hai khâu “tổ chức công việc” và “lựa
chọn cán bộ” thì cần tiến hành “kiểm tra”, bởi vì theo
Người, “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực
và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và
khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”
[3; tr 636]. Điều đó có nghĩa là khâu kiểm tra không chỉ
khơi dậy, phát huy tinh thần hăng hái của quần chúng nhân
dân mà còn giúp cho việc hiểu, nắm rõ tình hình, phẩm
chất, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ để từ đó có
những điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Khâu kiểm tra có
mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên Hồ Chí Minh
cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra phải có hệ thống, tức là khi
đã có nghị quyết thì “phải lập tức đốc thúc sự thực hành
nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc
của cán bộ và nhân dân địa phương ấy” [3; tr 637].
- Tiến hành thực hiện chính sách xã hội là xuất phát
từ nhân dân, dựa vào nhân dân và vì nhân dân. Quán
triệt phương châm tất cả vì nhân dân, trong việc thực hiện
chính sách xã hội, Hồ Chí Minh chỉ rõ “cách làm: đem
tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân” [3; tr 81]. Mục
tiêu của chính sách xã hội là vì dân, song việc thực hiện
cũng phải xuất phát từ dân, huy động nguồn lực từ dân
cả về phương diện vật chất và tinh thần. Đó là sức mạnh
tổng hợp từ tài năng của dân, sức lực của dân và của cải
của dân. Hồ Chí Minh khái quát lại “cách làm là: dựa
vào lực lượng của dân, tinh thần của dân” [3; tr 565].
Với mỗi chính sách, tùy vào tình hình thực tế của địa
phương sẽ có những các thức, biện pháp triển khai cụ thể,
hợp lí, có khả năng đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, “cách
làm” mà Hồ Chí Minh đề cập mang ý nghĩa phương pháp
luận rất giá trị, đồng thời xác định mẫu số chung cho các
biện pháp cụ thể. Lí giải việc thực hiện chính sách xã hội
cần dựa vào dân, Hồ Chí Minh nêu rõ “Dân chúng rất
khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta
phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng” [3; tr 333]. Cụ
thể, mọi chính sách cần luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống
của nhân dân, đi sâu vào quần chúng nhân dân, lắng nghe
nhân dân, dựa vào kinh nghiệm và sức sáng tạo của nhân
dân để việc thực hiện chính sách đạt được hiệu quả cao.
Người căn dặn: “mỗi một khẩu hiệu, mỗi một công tác,
mỗi một chính sách của chúng ta, phải dựa vào ý kiến và
kinh nghiệm của dân chúng, phải theo nguyện vọng của
dân chúng” [3; tr 333]. Đặc biệt, Hồ Chí Minh lưu ý cần
khơi dậy và phát huy sự chủ động, tích cực của nhân dân,
bởi đó là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả thực hiện
chính sách xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn
mạnh, việc thực hiện chính sách của nhân dân không phải
là sự thụ động hay phụ giúp mà đó là sự thực hiện chủ
động, tự lực vì chính cuộc sống ấm no, hạnh phúc của
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nhân dân vì nhân dân chính là đối tượng được hướng đến
và cũng chính là chủ thể thực hiện chính sách xã hội. “Cứ
chờ Đảng và chờ Chính phủ giúp đỡ, thì không đúng đâu.
Đảng và Chính phủ đề ra chính sách, phái cán bộ về
hướng dẫn, thế là giúp đỡ. Nhưng đó là phụ. Lực lượng
nhân dân tổ chức nhau lại là chính. Không nên ỷ lại, mà
phải tự lực cánh sinh” [5; tr 310]. Thực hiện chính sách
xã hội cũng không nằm ngoài phương châm “Việc cải
thiện đời sống cho nhân dân cũng phải do nhân dân tự
giúp lấy mình là chính” [5; tr 310].
- Thực hiện tốt các chính sách kinh tế là điều kiện cơ
bản để thực hiện chính sách xã hội. Chủ tịch Hồ Chí
Minh chỉ rõ muốn thực hiện chính sách một cách thuận
lợi, có hiệu quả “cán bộ Đảng và chính quyền từ trên
xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của
nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng
gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những
chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng
thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của
ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được” [6; tr 518].
Sự nhất trí, ủng hộ của nhân dân là yếu tố đặc biệt quan
trọng để thực hiện chính sách xã hội thực sự thiết thực,
có hiệu quả. Khi nhu cầu và lợi ích được đáp ứng, nhân
dân sẽ nhất trí một lòng ra sức thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần giải quyết
tốt các nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân, trước
hết là đáp ứng những nhu cầu tối thiểu về ăn, mặc, ở trên
cơ sở thực hiện tốt các chính sách kinh tế. Đó là điều kiện
quan trọng, tạo lực đẩy để thực hiện tốt chính sách xã hội.
- Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách xã hội. Hiện thực
hóa các chính sách xã hội là một quá trình khó khăn, phức
tạp. Nhằm tiến hành quá trình ấy, bên cạnh việc xây
dựng, hoạch định “chính sách đúng”, cần có một đội ngũ
cán bộ thực hiện nhiệm vụ đưa chính sách của Đảng, Nhà
nước đến với nhân dân. Bàn đến nhiệm vụ của các cán
bộ hoạt động trong lĩnh vực thực hiện chính sách xã hội,
Hồ Chí Minh chỉ rõ, khi đã có “chính sách đúng”, “cán
bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt hoàn cảnh thiết thực của
đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng,
tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần
chúng, làm cho mọi người hiểu thấu và ủng hộ chính
sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua
thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm trọn
nhiệm vụ” [4; tr 249]. Để thực hiện chính sách, làm trọn
nhiệm vụ, “cán bộ chẳng những phải chịu khó giải thích,
tuyên truyền, cổ động mà còn phải bàn bạc với quần
chúng, hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần
chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần
chúng… Tóm lại, phải đi đúng đường lối quần chúng.
Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với
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Chính phủ, đối với nhân dân” [4; tr 249]. Đồng thời,
Người cũng chỉ rõ thực hiện chính sách xã hội cần đảm
bảo thống nhất giữa lời nói và việc làm, lí luận và thực
tiễn; đề cao hiệu quả thiết thực. Hồ Chí Minh khẳng định
“Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được...
Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn
là một trăm chương trình to tát mà làm không được”
[3; tr 217]. Giá trị của một chính sách không chỉ nằm ở
chỗ nó hướng đến những mục tiêu gì, đề cập được những
vấn đề nào, mà quan trọng là ở chỗ nó được thực hiện
như thế nào và hiệu quả thiết thực của nó đạt đến mức độ
ra sao. Chính vì lẽ đó, một chính sách tuy nhỏ nhưng
được thực hiện đến nơi, “được hẳn hoi” còn có giá trị hơn
nhiều chính sách được hô hào to lớn nhưng chẳng thực
hiện được.
- Các bước đi, biện pháp thực hiện chính sách xã hội
phải tiến hành một cách tuần tự, dần dần, không được
chủ quan, nóng vội. Người chỉ rõ: “Việc gì cũng phải từ
nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần
dần đến cao” [3; tr 217], “phải làm dần dần, không thể
một tháng, một năm mà làm được hết” [2; tr 64]. Thực
hiện chính sách xã hội là cả một quá trình đầy phức tạp
và thử thách khi phải cụ thể hóa, hiện thực hóa các chính
sách đã được hoạch định, đưa vào cuộc sống nhân dân
một cách có hiệu quả. Vì vậy, đó không thể là công việc
“một sớm, một chiều” hay “ngày một, ngày hai”. Đó phải
là quá trình tiến hành các khâu, các công việc từ nhỏ đến
lớn, hoàn thiện các mục tiêu từ đơn giản đến phức tạp, từ
thấp đến cao; đi bước nào chắc bước đó. Đồng thời, trong
quá trình tiến hành ấy, muốn từng bước, từng khâu thực
hiện luôn được chắc chắn, chúng ta phải có kế hoạch sẵn
sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và
sai lầm.
2.2. Hiện thực hóa quan điểm của Hồ Chí Minh về một
số yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội ở nước ta
Quán triệt những yêu cầu trên, trong suốt hơn hai
mươi năm giữ cương vị đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Hồ
Chí Minh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách xã
hội, góp phần đưa đất nước ta vượt qua những thử thách,
giành thắng lợi qua từng thời kì cách mạng. Trên đà
thắng lợi đó, những thập niên vừa qua, Đảng và Nhà
nước ta thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc
thực hiện chính sách xã hội đạt nhiều thành quả, góp
phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quán triệt quan điểm của Hồ Chí Minh rằng hoạch
định chính sách đúng là nguồn gốc để thực hiện thắng lợi
chính sách xã hội, Đảng và Nhà nước đã coi trọng việc
nghiên cứu, ban hành, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính
sách xã hội; đồng thời, tạo mọi điều kiện thúc đẩy việc
thực hiện chính sách xã hội đạt hiệu quả. Các bộ luật, văn
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bản dưới luật, các chương trình, chiến lược với các quan
điểm chỉ đạo và biện pháp thực hiện lần lượt ra đời thể
hiện rõ bước phát triển trong việc hoàn thiện và thực thi
chính sách xã hội. Tiêu biểu như: Chương trình quốc gia
xóa đói giảm nghèo và việc làm của Chính phủ và Chiến
lược việc làm (2001-2010) của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội; Chiến lược phát triển KT-XH, Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Chương trình 133);
Chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn
vùng đồng bào dân tộc, miền núi (Chương trình 135);
Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối
với 62 huyện nghèo (Nghị quyết số 30a), Nghị định số
95 của Chính phủ đã hỗ trợ người nghèo về y tế; Chiến
lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn
2001-2010; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn
bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc
tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư với nhiều giải pháp quan trọng; Pháp
lệnh Ưu đãi người có công sửa đổi (2006); Thông tư số
25/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung việc thực
hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 về “Một số vấn
đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Song song
với đó, các nguồn lực đầu tư cho chính sách xã hội ngày
càng lớn, được tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước
và các nguồn lực xã hội khác.
Chính sách xã hội trên một số lĩnh vực cơ bản đạt
được nhiều thành tựu quan trọng. Tỉ lệ hộ nghèo và cận
nghèo giảm mạnh. Tỉ lệ hộ nghèo cả nước năm 2010 là
14,2%, đến năm 2015 giảm còn 7%; năm 2016, tỉ lệ hộ
nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) là 9,2%, đến năm
2018 giảm còn 6,8%. Các chính sách tạo việc làm đã
được triển khai một cách rộng rãi, bước đầu có những kết
quả đáng khích lệ về cả số lượng, quy mô và chất lượng.
Năng suất lao động xã hội năm 2010 là 44 triệu đồng/
người, đến năm 102,2 triệu đồng/ người. Tỉ lệ thất nghiệp
của lực lượng lao động trong độ tuổi trên cả nước năm
2010 là 2,88%, đến năm 2018 giảm còn 2,19%. Tỉ lệ
thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi trên
cả nước năm 2010 là 3,57% đến năm 2018 giảm còn
1,4% [7], [8], [9].
Với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng
nhu cầu xã hội, các chính sách GD-ĐT đã có những bước
chuyển mới. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ
thông trên cả nước năm học 2009-2010 là 92,57%, đến
năm học 2016-2017 là 97,94% ; số giáo viên phổ thông
trực tiếp giảng dạy năm 2010 là 830.923 nghìn người,
đến năm 2018 là 805.733 nghìn người. Các chính sách y
tế được chú trọng về cả chiều rộng và chiều sâu. Tổng số
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cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước (không tính các cơ
sở tư nhân) năm 2010 là 13.467 đến năm 2017 có 13.583.
Số bác sĩ trên cả nước năm 2010 là 61,4 nghìn người,
đến năm 2018 là 84,8 nghìn người. Ngân sách nhà nước
chi cho giáo dục năm 2010 là 78.206,00 tỉ đồng, đến năm
2018 là 230.974,00 tỉ đồng. Người có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, người có công đã ngày càng nhận được nhiều
sự hỗ trợ, ưu đãi, các hoạt động duy trì, đảm bảo trật tự,
an toàn xã hội được chú trọng. Ngân sách nhà nước chi
cho đảm bảo xã hội năm 2010 là 64.218,00 tỉ đồng, đến
năm 2017 là 131.104,00 tỉ đồng [7], [8], [9].
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thực
hiện chính sách xã hội tại các địa phương cũng được
tham gia các chương trình, kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng
để nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị để
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã kết hợp với các Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội của các tỉnh tổ chức các lớp bồi
dưỡng cho cán bộ phụ trách các lĩnh vực: xóa đói giảm
nghèo, lao động việc làm, người có công, an sinh xã
hội… Các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo
dục, y tế được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, ý thức của nhân dân
về trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia thực hiện chính sách
xã hội cũng ngày càng được nâng lên. Trong đó, ý thức
của những đối tượng hưởng thụ các chính sách có vai trò
rất quan trọng. Phần lớn trong số họ đã có ý thức trân
trọng sự giúp đỡ của đồng bào, của Đảng, Nhà nước và
coi sự giúp đỡ đó là “bàn đạp” để họ có động lực vươn
lên hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng gia đình, tập
thể và xã hội.
Quán triệt yêu cầu “gắn liền lời nói với việc làm, lí
luận với thực tiễn”, phần lớn các chương trình, kế hoạch
đều được triển khai một cách có hiệu quả, quy trình thực
hiện các chính sách cũng được áp dụng tương đối tốt…,
từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo,
đồng bào dân tộc thiểu số, người có công được cải thiện,
góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự ổn định
chính trị - xã hội. Nước ta được Liên hợp quốc công nhận
là một trong các quốc gia đi đầu trong việc thực hiện một
số mục tiêu Thiên niên kỉ.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chính
sách xã hội ở nước ta vẫn còn phải đối diện với nhiều khó
khăn, thách thức. Việc huy động nguồn đầu tư cho chính
sách xã hội từ các nguồn lực xã hội còn gặp nhiều khó
khăn, chưa thực sự đạt hiệu quả. Tỉ lệ hộ nghèo, cận
nghèo giảm nhưng nguy cơ tái nghèo vẫn khá cao, chưa
đảm bảo tiêu chí giảm nghèo bền vững; tỉ lệ hộ nghèo ở
một số địa phương, đặc biệt là các địa bàn thuộc khu vực
miền núi còn cao (khu vực Trung du miền núi phía Bắc
năm 2010 là 29,4%, khu vực Tây Nguyên 22,2%; đến
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năm 2018 tính theo chuẩn nghèo đa chiều, tỉ lệ nghèo ở
khu vực miền núi phía Bắc là 18,4%, khu vực Tây
Nguyên là 13,9%). Các chính sách tạo việc làm khi triển
khai ở các địa phương còn chưa đồng bộ, tại nhiều địa
phương còn mang tính thời điểm, sách lược. GD-ĐT và
y tế còn tồn tại một số bất cập, chưa thực sự đáp ứng được
yêu cầu của sự phát triển, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng
xa, vùng dân tộc thiểu số; chế độ trợ cấp cho người hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, ưu đãi đối với người có công ở
một số địa phương còn chưa đảm bảo tính kịp thời, phù
hợp; một số chính sách khi đưa vào thực tế giai đoạn đầu
rất hiệu quả nhưng không duy trì, đảm bảo tính bền vững;
việc đảm bảo quy trình thực hiện chính sách đúng đắn,
khoa học chưa có tính đồng bộ ở cả nước; ý thức thực
hiện chính sách xã hội của người dân, trong đó có cả các
đối tượng hưởng thụ chính sách tuy đã được hình thành,
cải thiện nhưng chưa phát huy được sâu rộng và chưa
được nâng cao; đời sống nhân dân vẫn còn sự chênh lệnh
khá rõ rệt giữa miền xuôi và miền ngược, nông thôn và
thành thị (thu nhập bình quân đầu người ở khu vực thành
thị năm 2018 là 5.623 nghìn đồng và ở khu vực nông
thôn là 2.990 nghìn đồng; thu nhập bình quân đầu người
năm 2018 ở vùng đồng bằng sông hồng là 4.834 nghìn
đồng, ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc 2.455
nghìn đồng,…[7], [8], [9].
3. Kết luận
Nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về một số
yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội và khái quát
việc hiện thực hóa quan điểm của Người trong thực hiện
chính sách xã hội ở nước ta cho thấy quan điểm của Hồ
Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện
thắng lợi các chính sách xã hội ở nước ta. Đồng thời, sự
vận dụng quan điểm của Người vào thực hiện chính sách
xã hội ở nước ta tuy đã đạt nhiều thành tựu song vẫn còn
những hạn chế nhất định. Thực tiễn đó đòi hỏi toàn Đảng,
toàn dân ta cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quan điểm
của Hồ Chí Minh về các yêu cầu trong thực hiện chính
sách xã hội nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã
đạt được, khắc phục những khó khăn, thử thách để nâng
cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chính sách xã hội, từ đó
góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây
dựng nước nhà “to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như Chủ
tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.
(Nghiên cứu này được tài trợ từ nguồn kinh phí
Khoa học công nghệ của Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội 2 cho đề tài mã số C.2018.38).
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