
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 

hoạt động Hội đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 – 2021 

 

Thưa các vị đại biểu, 

Thưa các đồng chí, 

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Hội nghị tổng kết công tác nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Với tình cảm của một người 

ít nhiều có quan hệ gắn bó với công việc của Hội đồng và tình đồng chí, đồng 

nghiệp thân thiết, tôi thân ái gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí gửi tới 

toàn thể anh chị em làm công tác lý luận chính trị cả nước lời thăm hỏi chân tình 

và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc 

và thành công. 

Tôi được biết, các đồng chí đã chuẩn bị rất kỹ cho Hội nghị quan trọng này. 

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2016 - 

2021, các đồng chí đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cho nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tới. Qua Báo cáo của các đồng chí và các ý kiến 

phát biểu tại Hội nghị, tôi cơ bản đồng tình, đánh giá cao các kết quả mà Hội 

đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua (2016 - 2021), cũng như những 

phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho thời gian tới. Sau đây tôi xin tham góp một 

số ý kiến có tính chất nhấn mạnh hoặc gợi mở thêm để các đồng chí tham khảo. 

1. Về kết quả công tác của nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Có thể nói, đó là những kết quả to lớn, tương đối toàn diện, rất đáng trân 

trọng. Nổi bật là: 

- Hội đồng đã luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chương trình 

làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tranh thủ sự 

ủng hộ, giúp đỡ, phát huy các mặt thuận lợi, kinh nghiệm hoạt động và thế mạnh 

của Hội đồng, khắc phục các khó khăn, thách thức, triển khai một khối lượng 

lớn công việc, có bước tiến mới, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, 

đặc biệt là đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn; xây dựng một số báo 

cáo tư vấn có chất lượng, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 

trị ban hành các nghị quyết, kết luận quan trọng về các vấn đề như: Xây dựng, 

hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; định hướng 

phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; xây 

dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có 

đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; định hướng nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển v.v... 

- Hội đồng đã tổ chức triển khai, quản lý một cách khá chặt chẽ, bài bản, có 

hiệu quả Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 

(KX.04/16-20). Các sản phẩm nghiên cứu của Chương trình có giá trị lý luận và 

thực tiễn, được chắt lọc kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp phần 

thiết thực vào quá trình xây dựng dự thảo một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xây dựng dự thảo các 

văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 



- Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận - 

thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, 

phát triển) năm 2011. Qua tổng kết đã làm rõ thêm quá trình phát triển nhận thức 

lý luận của Đảng, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi 

mới; những hạn chế, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần giải quyết, và 

bước đầu đề xuất, kiến nghị một số quan điểm, định hướng nhằm từng bước 

hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, 

lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam 

trong giai đoạn mới. 

Tôi đặc biệt hoan nghênh và ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ 

động của Hội đồng, các Tiểu ban của Hội đồng, nhất là Thường trực Hội đồng 

trong việc tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, 

trọng tâm là dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thường trực 

Hội đồng và nhiều đồng chí uỷ viên Hội đồng là nòng cốt của Tổ Biên tập văn 

kiện Đại hội XIII đã làm việc một cách tích cực, nghiêm túc, khoa học, cầu thị, 

với tâm huyết, ý thức trách nhiệm cao, thực sự đóng vai trò quan trọng trong quá 

trình xây dựng dự thảo các văn kiện. Nhiều vấn đề do Hội đồng đề xuất trên cơ 

sở chắt lọc, tổng hợp kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp thu ý 

kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân 

dân, đã được Tiểu ban văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và 

Đại hội xem xét, chấp nhận đưa vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được 

cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. 

- Tôi cũng rất vui mừng nhận thấy, cơ quan Hội đồng đã thực sự là một tập 

thể đoàn kết, trách nhiệm, là đầu mối kết nối các thành viên của Hội đồng, tập 

hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà khoa học, nhất là giới nghiên cứu 

lý luận trong cả nước; phát huy được tinh thần dân chủ, tích cực, sáng tạo và đổi 

mới trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Hội đồng 

đã được cải thiện, đầu tư, nâng cấp một bước. 

Có thể nói, 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã có những cố gắng 

đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các 

nhà khoa học, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học; kế thừa 

thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển 

đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào 

thành công chung của Đảng ta, đất nước ta. Thay mặt Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 

những đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng cũng cần nhận thức sâu sắc và 

nỗ lực hơn nữa, khắc phục bằng được những hạn chế, thiếu sót, nhất là hạn chế 

về chất lượng, hiệu quả tư vấn ở tầm quan điểm, chiến lược, đường lối về lý luận 

chính trị như các đồng chí đã nêu trong Báo cáo. Đất nước ta đã qua 35 năm 

thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 

1991, song hiện vẫn còn không ít vấn đề lý luận, thực tiễn chưa được luận giải 

thấu đáo và làm sáng tỏ; vẫn còn những vấn đề mới mà thực tiễn phát triển của 



thế giới, nhất là của Việt Nam đặt ra cần được nghiên cứu, tổng kết để góp phần 

phát triển, hoàn thiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, làm cơ sở 

tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc 

của các thế lực thù địch, phản động. 

2. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: 

Công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện của đất nước ta đang đi vào chiều 

sâu, đặt ra những nhiệm vụ mới, hết sức nặng nề nhưng rất vẻ vang đối với giới 

lý luận Việt Nam, trước hết là đối với Hội đồng Lý luận Trung ương. Nhân dịp 

này tôi muốn trao đổi, gợi mở thêm một số vấn đề để các đồng chí cùng suy 

nghĩ, thảo luận. 

Trước hết, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa yêu cầu của công tác lý 

luận chính trị trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của Đảng đã xác định tầm nhìn 

chiến lược và lộ trình, bước đi rất cụ thể để phát triển đất nước trong 5 năm, 10 

năm, 25 năm tới. Bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước 

trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển trên cơ 

sở phát huy tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn của chúng ta, phù hợp với xu 

thế phát triển của thế giới, thời đại. Do vậy, "không thể để kéo dài tình trạng còn 

lạc hậu của lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn. Lý luận phải 

vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn," "phải có tầm nhìn vượt trước" 

(như Tôi đã nói tại Kỳ họp thứ tư của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 

này, ngày 23-12-2017); phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, 

khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc 

hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát 

triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc; 

phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng đã đề ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Không có lý luận cách 

mạng thì không thể có phong trào cách mạng. Chỉ Đảng nào có lý luận tiên 

phong hướng dẫn thì Đảng đó mới làm tròn được vai trò là người chiến sĩ tiên 

phong". 

Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, công tác lý luận được nhấn mạnh và 

định hướng rất cụ thể gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh 

toàn diện; trực tiếp là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận, với yêu cầu 

cao: "Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên 

cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước" (Văn kiện Đại hội 

XIII, tập 2, tr.234 - 235). Hội đồng Lý luận Trung ương và giới lý luận nước ta 

phải trả lời cho được câu hỏi quan trọng: Để phục vụ và góp phần đạt được mục 

tiêu phát triển đất nước qua ba dấu mốc quan trọng 2025, 2030, 2045 thì mục 

tiêu phát triển lý luận Việt Nam là gì? Phải chăng, đến năm 2025, trên cơ sở 

tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần 

hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; đến năm 2030, trên cơ 

sở tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể 

bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; bổ sung, làm 



phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của 

Đảng; và đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao 

thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ 

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Cần xác định 

và thống nhất mục tiêu phát triển lý luận như vậy để quyết tâm phấn đấu, lao 

động, sáng tạo. Chú ý nghiên cứu những vấn đề mới về lý luận của thế giới; các 

vấn đề mới do thực tiễn đặt ra; kinh nghiệm của các nước tiên tiến; của cuộc 

cách mạng về khoa học công nghệ... Từng bước bổ sung, hoàn thiện lý luận, xây 

dựng một hệ thống (nền) lý luận của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới: 

Xây dựng và bảo vệ đất nước, mở cửa hội nhập, là bạn, là đối tác tin cậy của các 

nước, có vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Có thể nói, một chân 

trời sáng tạo rộng lớn, một thời cơ phát triển rất tốt đẹp đang mở ra trước Hội 

đồng Lý luận Trung ương và giới lý luận nước nhà. 

Để phục vụ cho nhiệm vụ lớn lao ấy, Hội đồng phải tập trung nâng cao hơn 

nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận trên cơ sở nắm 

vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa 

Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham vấn 

về lý luận chính trị, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ vào Chương 

trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Hội đồng phải xây 

dựng và triển khai kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để kịp thời 

xây dựng các báo cáo tư vấn; tổng kết, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm kết luận những vấn đề thực tiễn đã chín, đã 

rõ; xây dựng các chuyên đề lý luận có chất lượng để phục vụ chương trình 

nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai có hiệu quả Chương trình 

nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ Ban Chấp hành 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận; góp 

phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. 

Phải gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; với xây dựng 

hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo cách tiếp cận và yêu cầu 

mới là hình thành đồng bộ thể chế phát triển đất nước dựa chủ yếu vào nền tảng 

khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy cao độ nhân tố con người là 

chủ thể phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh, bền 

vững, thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, không rơi vào "bẫy thu nhập trung bình", thực 

hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. 

Năm bài học kinh nghiệm được tổng kết trong Báo cáo chính trị trình Đại 

hội XIII, như tôi đã nói tại Đại hội, phải chăng đây là những vấn đề lý luận căn 

cốt của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội đồng Lý luận Trung ương 

phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển và làm sâu sắc những nội dung này. 

Muốn thế, phải rất coi trọng việc nghiên cứu lý luận cơ bản gắn với việc tổng 

kết thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài, nhất 

là những mô hình phát triển năng động, sáng tạo, hiệu quả. Tổng kết thực tiễn ở 



tầm lý luận đòi hỏi một tinh thần và cách làm việc rất công phu, nghiêm túc, 

khoa học. 

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng cần chủ động, thể hiện tốt vai trò là 

đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp uỷ địa phương, 

các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị cả nước trong hoạt 

động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Sự nghiệp đổi mới càng đi vào 

chiều sâu, thì càng có nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn mới đặt ra, cần phát huy trí 

tuệ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, mà nòng cốt là các cơ quan và đội 

ngũ cán bộ làm công tác lý luận. 

Hội đồng Lý luận Trung ương phải xây dựng được một cơ chế và tạo môi 

trường thuận lợi để thu hút, tập hợp được đông đảo đội ngũ cộng tác viên, những 

chuyên gia, những nhà khoa học giỏi, có tâm, có tầm trên tất cả các lĩnh vực của 

đất nước; mở rộng các hình thức thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh 

thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất 

lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân 

sinh. Hết sức tránh tư tưởng bảo thủ, cục bộ, võ đoán, quy chụp và cách làm 

khép kín. Phát huy dân chủ, tự do tư tưởng trong nghiên cứu lý luận vì lợi ích 

của đất nước, dân tộc; đồng thời chủ động, kiên quyết đấu tranh không khoan 

nhượng với các luận điểm phản động, thù địch, xuyên tạc; bảo vệ nền tảng tư 

tưởng, đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. Hội đồng cần nỗ lực nhiều hơn để xây dựng hệ thống các luận cứ lý 

luận-thực tiễn thật sự khoa học, có tính chiến đấu, có sức thuyết phục cao, phục 

vụ một cách thiết thực, hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận với các thế lực 

thù địch, phản động đang và sẽ còn diễn ra gay gắt, quyết liệt. 

Hội đồng Lý luận Trung ương cần được tiếp tục kiện toàn, đổi mới để đáp 

ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Thực tiễn 25 năm 

với 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình 

trong hệ thống các cơ quan ở Trung ương. Như tôi đã phát biểu trong lần gặp 

mặt và làm việc trước đây với Hội đồng: Các đồng chí cần làm "đúng vai và 

thuộc bài". Cần khẳng định: Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan trực thuộc 

Bộ Chính trị, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, là cơ quan tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận của Đảng, làm 

tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 

các vấn đề lý luận chính trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 

hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phục vụ việc hoạch định, phát triển 

và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

Cần tổng kết nghiêm túc và phát huy những thành quả, ưu điểm đã đạt 

được; chỉ ra những mặt chưa được, những hạn chế, bất cập cả về chủ quan và 

khách quan để kịp thời khắc phục. Hội đồng cần chủ động làm việc với Ban Tổ 

chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ và 

các cơ quan liên quan khác của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và hoàn 

thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự; cơ chế, chính sách 

hoạt động, chế độ đãi ngộ phù hợp..., trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Đề 

nghị các cơ quan hữu quan tích cực giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ Hội đồng Lý luận 



Trung ương trong quá trình hoạt động, bảo đảm cho Hội đồng thực hiện tốt nhất 

chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Trong không khí cả nước đang náo nức, phấn khởi, tin tưởng trước thành 

công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kỳ họp thứ 11 của Quốc 

hội khóa XIV, tích cực khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và 

chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, với 

trách nhiệm và tình cảm gắn bó thân thiết với Hội đồng và các đồng chí, tôi xin 

chúc Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều 

thành tích hơn nữa, thắng lợi và thành công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin 

yêu và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúc các đồng chí sức 

khỏe, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong lao động sáng tạo và cuộc sống. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 


