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LTS : Tạp chí Xã hội học trân trọng giới thiệu với bạn đọc một phần trong diễn văn
của đồng chí Trường Trinh nhân kỷ niệm 40 năm ngày ra đời của Đề cương và cách mạng
văm hoá Việt Nam
Trong khi chờ đợi đọc tàon bộ bài diễn văn sẽ in thành sách chúng tôi đặc biệt trích đăng
những đoạn dau đây coi như là lời chỉ báo rất quý báu cho công tác nghiên cứu xã hội
học, nhất là xã hội học văn hoá và xã hội học lối sống
a) Xây dựng tư tưởng mới.
Chủ nghĩa Mác-lênin là tư tưởng tiên tiến nhất, khoa học nhất của thời đại hiện nay . Đảng ta đã luôn luôn
vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin một cách sáng tạo để xây dựng đường lối, chính sách của cách mạng Việt
Năm. Đó là thành tựu tư tưởng cơ bản và xuất sắc nhất của đảng ta mở đường cho mọi thằng lợi trong các lĩnh
vực khác.
Vì vậy trong vấn đề xây đựng tư tưởng mới, trước kết, cần truyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin
và đường lối, chính sách của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống chính
trị và tinh thần của nhân dân ta; làm cho đường lối chính sách của Đảng thấu suốt trong cán bộ đảng viên và
quần chúng. Những lệch lạc trong tư tưởng, những sai lầm trong công tác của cán bộ đảng viên ta từ trước đến
nay thường là do không hộc tập dầy đủ chủ nghĩa Mác - Lênin và không thấm nhuần sâu sắc đường lối, chính
sách của Đảng.
Cần chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về thời kỳ quá
độ, về cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa: làm cho họ thấm nhuần tư
tưởng triệt để cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa: nông nghiệp, công
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, tiểu công nghiệp; thủ công nghiệp và thương nghiệp nhỏ. Phải phát động
phong trào quần chúng để hoàn thành tốt công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên của
thời kỳ quá độ, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
muốn vậy phải xây dựng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân lòng yêu nước và yêu: chủ nghĩa xã
hội, tư tưởng và ý thức làm chủ tập thể, tinh thần và kỷ luật lao động xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, phải kiên quyết chống mọi thủ đoạn phá hoại về tư tưởng và văn hoá của chủ nghĩa đế quốc và
cua bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc; chống lại những ảnh hưởng xấu của tư tưởng và văn hóa thực
dân mới; chống tư tưởng tư sản, tư tưởng tiểu tư sản; xóa bỏ những ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến và
những tập tục hủ bại của xã hội cũ; chống tư tưởng tự do chủ nghĩa, tản mạn và lạc hậu của người sản xuất nhỏ
chống bóc lột, đầu cơ, ăn bám, chống tham ô, ăn cắp và những biểu hiện tiêu cực khác trong xã hội. .
Công tác tư tưởng phải làm cho mọi người thấu suốt nội dung công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong thời
ký quá độ ở nước ta. Cần phê phán và khắc phục những quan điểm, tư tưởng sai lầm xem nhẹ cộng tác cải tạo
xã hội chủ nghĩa, xem nhẹ việc củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
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Công tác tư tưởng cần tập trung mũi nhọn vào mặt trận phân phối, lưu thông là mặt trận hiện nay có nhiều
vấn đề cập bách nhất nóng hổi nhất. Đây cũng là nơi có nhiều khó khăn, tiêu cực, nơi đang diễn ra cuộc đấu
tranh quyết liệt giữa hai con đường xã hồi chủ nghĩa và tự bản chủ nghĩa. Phải chống khuynh hướng tư tưởng
chạy theo cơ chế thị trường, đấu tranh khắc phục tình trạng để thị trường và già cả biến động tự phát ngoài sự
kiểm soát của Nhà nước. Phải tăng cường quản lý thị trường. từng bước bình ổn cả cả, ổn định đời sống nhân
dân.
Cần gắn công tác tư tưởng với công tác kinh tế. Bản thân công tác tư tưởng sẽ không có nội dung nếu nó tự
ýach khỏi kinh tế và đời sống. Một cơ chế kinh tế đúng, một chính sách kinh tế đúng sẽ là cơ sở vững vàng để
làm tốt công tác tư tưởng. Sai lầm trong công tác kinh tế sẽ làm mất chỗ dựa để làm tốt công tác tư tưởng, đồng
thời còn phá hỏng những tư tưởng đúng, gây lộn xộn và tiêu cực về tư tưởng. Do hiểu và làm sai về “ba lợi
ích” về (( kế hoạch ba phần cho nên vừa qua đã để lại hậu quả xấu trong kinh tế và gây ra nhiều rối ren trong
lĩnh vực tư tưởng.
Vấn đề cập bách hiện nay trong công tác tư tưởng là phải thật sự tạo ra sức mạnh thống nhất ý chí và hành
động trongtloàn Đảng, sức mạnh thống nhất quản lý của Nhà nước; đồng thời phát huy tính chủ động và nămg
lực sáng tạo của các cơ sở, các địa phương, các ngành, của mọi người lao động. Phải tiếp tục chống tập trung
quan liêu, hình chính, bao cấp, bảo thủ, trì trệ: đồng thời, chống tự do chủ nghĩa, phân tán, tản mạn, cục bộ, vô
tổ chức, vô kỷ luật, chạy theo lợi ích cục bộ, làm hại đến lợi ích toàn cuộc.
Trên mặt trận tư tưởng, cần làm cho mọi người nhận rõ bản chất phản động và âm mưu thâm độc của bọn
bành trướng và bá quyền Trung Quốc đối với Việt Nam, đối với ba nước Dông Dương. Cần khắc phục sự mơ
hồ về bản chất thù địch của bọn phản động Bắc Kinh, của đế quốc Mỹ và các loại phản động khác, khác phụ
tình trạng mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn xảo quyết của chúng.
Ngày nay, trên thế giới nhiều trào lưu tư tưởng phản động mới xuất hiện. Ví dụ hiện tượng luận chủ nghĩa
nhân vị, chủ nghĩa hiện sinh, thuyết hội tụ, thuyết xã hội tiêu thụ, chủ nghĩa Tôma mới, chủ nghĩa thực chứng
mới, chủ nghĩa hậu thực chứng, v.v...
Trong phong trào cộng sản quốc tế xuất hiện chủ nghĩa xét lại. ((chủ nghĩa cộng sản châu âu)), chủ nghĩa
Mao. v.v...
Khoa học xã hội Việt Nam cần nghiên cứu, phân tích, phê phán những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa đó;
cần chủ động tiến công, lên án những trào lưu tư tưởng phản động nói trên không chỉ ở Việt Nam mà cả trên
diễn đàn quốc tế, nhằm bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lê nin.
Công tác tư tưởng vừa là sự nhận thức và cải tạo thế giới, vừa là tinh cảm cách mạng của giai cấp vô sản.
Chủ quan, nôn nóng, cưỡng bức sẽ không thành công. Nhưng hời hợt, xuề xoà là biểu hiện của hữu khuynh,
buông lỏng công tác và làm hỏng công việc. Mặt trận tư tưởng là lĩnh vực công tác vô cùng quan trọng của
Đảng, đồng thời là trận đi mà kẻ thù giai cấp và các thế lực phản động nhằm vào đề tiến công quyết liệt.
Bước sang lại đoạn mới, Đảng phải đành cho công tác tư tưởng một vị trí thích đáng hơn. Mong rằng các
đồng chí hãy phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, làm tốt công tác của mình, xứng đáng là những chiến
sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng và văn hóa như Chủ tịch Hô Chi Mình hằng mong muốn.
b) Xây dựng nền văn hóa mới.
Đề cương văn hoá chỉ mới vạch ra nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa dân chủ mới (tức dân chủ nhân dân),
tiến lên xây dựng và phát triển nền văn hoá xã hội chủ nghĩa trong tương lai.
Thế nào là nền văn hoá mới, xã hội chủ nghĩa ?
Đại hội lần thứ V của Đảng đã chỉ rõ: nền văn hoá mới là nền văn hoá có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính
dân lộc, có tính đảng và tính nhân dân sâu sắc, thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản
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Rõ ràng, trong giai đoạn mới, nền văn hoá xã hội chủ nghĩa bao hàm nhiều nội dung rất phong phú. Đó là
nền văn hoá được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác-lênin, tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Nó kết
tinh và nâng cao những gì đẹp nhất của truyền thống dân tộc, của văn hoá Việt Nam. Nó tiếp thu có chọn lọc
những thành lựu văn hóa, khoa học hiện.đại, những thành quả của văn minh loài người. Nền văn hoá đó là sự
kết hợp hài hòa những tinh hoa và phong cách riêng của các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt
Nam.
Nền văn hóa đó lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và đường lối của Đảng làm kim chỉ nam cho hành động. Ngày
nay, những người làm công tác văn hóa văn nghệ không những thấy sự lãnh lạo của Đảng là cần thiết mà còn
gắn bó với Đảng từ trong tâm hồn mình. Ý thức ấy thấu suốt trong suy nghĩ, hành động và trong tác phẩm của
họ. Do đó nền văn hóa xã hội chủ nghĩa mang tính Đảng rất nghiêm ngặt.
Nhân dân ta, với tư cách là người làm chủ tập thể không chỉ hưởng thụ giá tinh thần, vì còn là người sáng
tạo ra những giá trị ấy. Nhân dân không chỉ là đối tượng của văn hóa mà còn là chủ thể của văn hoá. Vì lẽ đó,
Đảng đòi hỏi văn hóa phải có tính nhân dân sâu sắc.
Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và xây dựng nền văn hóa mới, xã hội chủ nghĩa nói riêng,
chúng ta phải ra sức phát triển giáo dục và thực hiện cải cách giáo dục trong cả nước, làm cho giáo dục quốc
dân thể hiện đường lối chính trị và văn hóa của Đảng đem kiến thức về mọi mặt cho thanh niên và cho toàn dân
để xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình độc tập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa. Giáo dục vừa có
chiều rộng là toàn dân học tập, vừa có chiều cao là lựa chọn và bồi dưỡng nhân tài. Mục tiêu chung của cải
cách giác dục là đào tạo có chất lượng những người làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, những người lao động có
ý thức và đạo đức xã hội chủ nghĩa, có trình độ văn hóa phổ thông, lao động có kỹ thuật để năng suất cao, có
sức khỏe và có óc thẩm mỹ.
Ngoài việc thực hiện mục tiêu của cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa nhằm xây dựng nền văn hoá mới
và con người mới xã hội chủ nghĩa, các ngành giáo dục, khoa học và kỹ thuật, Y tế, thể dục, thể thao cần gần
hơn nữa với sản suất và đời sống, phục vụ đắc lựa cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và yêu cầu
của quốc phòng; chú trọng đầy đủ các đòi hỏi về chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.
Phải làm cho hoạt động của các ngành nói trên có những biến đổi cách mạng sâu sắc hơn, toàn diện hơn thể
hiện bản chất ưu việt của chế đệ xã hội chủ nghĩa và trở thành niềm tự hào chính đáng của nhân dân ta. Chủ
nghĩa xã hội phải khơi dậy và làm sống lại những di sản quý báu của dân tộc ta, tạo điều kiện tiếp thụ được
những thành tựu mới nhất của thời đại đi xây dựng một nền giáo dục, khoa học - kỹ thuật, y tế, thể dục, thể
thao hiện đại, mang bản sắc dân tộc của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cách mạng tư tưởng và văn hóa phải tạo điều kiện cho sự ra đời và phát triển của nền văn nghệ mới. Văn
nghệ phải trỏ thành niềm vui, vẻ đẹp không ngừng nâng cao tâm hồn, tư tưởng và tình cảm của nhân dân. góp
phần xây dụng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Về văn nghệ mới, tôi nhất trí với đồng chi Phạm Văn Đồng, Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng, đã nói trong bức
thư gửi Đại hội lần thứ III các nhà văn Việt Nam: ((hãy đi sâu vào cuộc sống xã hội chủ nghĩa, tìm hiểu, khám
phá và sáng tạo, với tầm nhìn khoáng đạt, thấy rõ ánh sáng và bóng tối, quá khứ và tương lai Việt Nam và thế
giới...)) ( 2 )
Thể hiện những tư tưởng lớn, tình cảm lớn của dân tộc và của thời đại, văn nghệ mới của nước ta theo
phương pháp của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nó không ngừng tìm kiếm những hình thức nghệ thuật
phong phú có sức hấp dẫn và lôi cuốn lòng người, nhưng không rơi vào chủ nghĩa hình thức và nghệ thuật trừu
1

Báo cáo chính tịi của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hột toàn quốc lần thứ V, Nhà suất bản Sự thật, Hà Nội 1982,
trang 93-94
2

Phạm Văn Đồng: Thư gửi Đai hội lần thứ III c ác nhà văn Việt Nam
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tượng.
Đảng ta đánh giá cao hoạt động văn hóa. Song bên cạnh những cố gắng tìm tòi và sáng tạo cái mới, cái tiến
bộ, đáng tiếc là có những lệch lạc, những khuynh hướng không lành mạnh nảy sinh. Có nơi đã buông lỏng cuộc
đấu tranh giũa hai con đường trên mặt trận văn hóa. Những hủ tục, mê tín di đoan có chiều hướng phát triển và
ảnh hưởng xấu đên một số thanh niên nam nữ. Chúng ta chi thấy hết tránh nhiệm của mình và tăng cường quản
lý đời sống văn hóa.
Đưa văn hoá thâm nhập cuộc sông hằng ngày của nhân dân là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cách
mạng tư tưởng và văn hoá. Phải tích cực xây dựng sớm đời sông văn hóa ở cơ sở là nơi hiện có nhiều thiếu
thốn, khó khăn. Cần tổ chức tốt hơn đời sống văn hóa ở thành phố, thị xã vùng công nghiệp tập chung cũng như
ở nông thôn, nhất là ở những vùng căn cứ địa cũ vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số. Chúng ta phải
thực hiện phương trâm Nha nước và nhân dân cùng làm trong việc tổ chứs đời sống văn hóa của nhân dân ta
hiện nay.
Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa nước ta đòi hỏi phải xây dựng một nếp sống mới nếp sống xã hội chủ nghĩa.
Đó là nếp sống thấm nhuần nguyên tắc ((mọi người vì một người, một người vì mọi người. Nếp sống mới gắn
liền quyền lợi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Nó đòi hỏi từng người phải hiểu rằng lợi ích riêng nằm trong lợi ích
chung. Cần cù lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng pháp luật, giữ gìn trật tự, an
ninh... không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi người, được thực hiện với ý thức tự giác.
Trong nếp sống mới của xã hội ta, thái độ yếu thương quý trọng lẫn nhau là biểu hiện đẹp đẽ của một nền
văn hóa cao. Mỗi người đlrợ bảo đảm phát huy quyền làm chủ của mình, đồng thời có trách nhiệm tôn trọng đầy
đủ quyền làm chủ của người khác. Đó là thực chất của sự tôn trọng phẩm giá con người trong xã hội ta. Trong
nhân dân lao động, mọi người đều đối sử với nhau bình đẳng và thân ái tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn trật tự xã
hội. Chân thành mong mỏi những diều tốt đẹp đối với người bên cạnh, chăm nom, giúp đỡ lẫn nhau những lúc
khó khăn, chia sẽ cùng nhau những khi hoạn nạn. Đó là tinh cảm chân thật không thể thiếu được. Ở đâv không
có những thái độ, lời nói khinh miệt, thô bạo, phũ phàng. Ở đó người giữ được săn sóc, trẻ em được nâng đỡ,
yêu thương, phụ nữ dược tôn trọng và giúp dỡ. Đó là biểu hiện cụ thể của nếp sống văn minh.
Văn hóa mớii còn biểu híện cụ thể trong nếp sống công cộng. Những nơi sinh hoạt văn hóa phải thật sự là
bộ mặt văn minh của xã hội. Nhũng rạp hát, rạp chiếu bóng, như bảo tàng, câu lạc bộ, công viên, những di tích
.lịch sử và danh lam thắng cảnh là tài sản chung của đất nước mà mỗi người đều có quyền sử dựng theo quy
định chung và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn. Chúng ta đến hững nơi công cộng này đề trau dồi hiểu biết,
nâng cao tư tưởng, thoả mãn thị hiếu lành mạnh, tiếp xúc với những giá trị văn hoá cao đẹp của dân tộc và của
loài người. Thái độ có văn hóa là thái độ biết trân trọng những di sản của cha ông biết kính phục tài năng, yêu
mến nghệ thuật.
Rất tiếc rằng có những người đến nơi công cộng với những thái độ, cử chỉ và lời nói thiếu văn hóa. Họ làm
mắt trật tự, bất chấp những quy định chung, nói những lời bình phẩm thô tục, kiêu căng và lố bịch. Những hành
vi đó không xứng đáng chút nào với nếp sông mới của chủng ta ngày nay.
“Học học nữa, học mãi”, đó là một phẩm chất tốt đẹp trong nếp sống mới của xã hội ta. Đọc sách báo hàng
ngày, đến thư viện, câu lạc bộ phải dần dần trở thành những nhu cầu và thói quen của một người lao động.
Chúng ta cảm thấy bứt rứt khi thiếu những món ăn tinh thần đó. Lãng phí thì giờ vào việc la cà ở các quán cà
phê, liệm giải khát là không thích hợp với nếp sông của chúng ta và nhưng người sáng tạo ra xã hội mới, chúng
tạ cần phải không ngừng trau dồi tài năng, nâng cao kiến thức, rèn luyện thường xuyên về thân thể. Có như vậy
mới đáp ứng dược yêu cầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh nhằm xóa bỏ những hủ tục của xã hội cũ đang sống lại ở nhiều nơi.
Những mê tin, dị đoan đang có chiềun hướng phát triển Đây là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp nhằm quét sạch
nhưng tập tục cổ hủ của chế độ phong kiến, những phong hoá đồi trụy của giai cấp tư sản. Quá trình xâv dựng
nếp sồng mới phải là quà trình cải tạo phong tục, tập quán cũ, xây dựng phong tục tập quán mới.
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Để xây dựng phong tục, tập quán mới cần phải làm tốt công tác truyền bá những kiến thức văn hóa, những
hiẻu biết khoa học về đời sống, về vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân, những tri thức và năng lực thẩm mỹ cho
đông đảo quần chúng Không thể làm cho nếp sống mới hoàn toàn chiến thằng nếp sống cũ nếu nền sản xuất
nhỏ vẫn còn chiếm ưu thế trong đời sống xã hội. Phải đẩy nhanh quá trình công nghiền hoá xã hội chủ nghĩa và
xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở sở đó nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân
dân, tạo tiền đề vật chất và văn hóa cho nếp sống mới mau hình hành và ổn định.
c) Xâv dựa con người mới.
“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa.”. Câu đó của Hồ
Chủ tịch nói rõ tầm quan trọng của việc xây dựng con người mới hiện nay.
Con người mới Việt Nam có những đặc trưng chủ yếu gì ?
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã nhấn mạnh:
Phải xây dựng của người mới có tư tưởng đúng, có tình cảm đẹp, có tri thức cao, có thể lực tốt, để thực
hiện thắng lợi sứ mệnh vẻ vang của mình là làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa.
- Con người mới phải ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hiểu biết khoa
học, kỹ thuật để làm tốt hai nhiệm vụ chiến lược đó
- Con người mới là con người lao động với tinh thần tự giác cách mạng, có đầy đủ nhiệt tình cách mạng,
trung thực, thật thà, tiết kiệm, quý trọng và bảo vệ của công; thi đua lao động, lao động có kỹ thuật có năng
suất, có sáng tạo và đạt năng suất cao.
- Con người mới có lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn, kết hợp nhuần nhuyễn với tinh thần quốc tế
vô sản trong sáng.
Con người mới là con người có tình thương yêu sâu sắc đối với nhân dân lao động, biết đoàn kết, hợp tác,
giúp đỡ nhau trong lao động, chiến đấu và xây dựng cuộc sống mới.
- Con người mới là con người phát triển toàn diện, có cuộc sống tập thể và cuộc sống cá nhân hài hoà
phong phú, trong sạch.
Tóm lại những đặc trưng nổi bật nhất của con người mới Việt Nam, xã hội chủ nghĩa là: ((Làm chủ tập thể
lao động yêu nước xã hội chủ nghĩa và có tinh thần quốc tế vô sản )) ( 3 ) Đó là con người mới phù hớp vói xã
hội mới mà chúng ta đang xây dựng. Những tiêu chuẩn ấy là yêu cầu về tư tưởng và tình cảm, trí tuệ và tài
năng, phẩm chất và nghị lực mà con người Việt Nam phải phần đấu vươn tới để đáp ứng những yêu cầu phát
triển của xã hội Việt Nam ngày nay và mai sau. Song con người mới không thể hình thành một cách tự phát,
mà phải trải qua quá trình xây dựng một cách tích cực và chủ động ( 4 ). Đảng ta đặt vấn đề xây dựng sớm con
người mới, không phải chờ đến sau khi có sự phát triển cao của nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa như trên đã
nói.
Con người mới Việt Nam đã và đang được hình thành trên đất nước ta. Chúng ta tìm thấy mẫu mực về con
người mới ở Bác Hồ muôn vàn kính yêu, người con vĩ đại của nhân dân ta. Người đã đưa nước ta bước vào một
kỷ nguyên phát triển rực rỡ chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Người đã nâng cả dân tộc ta lên ngang tầm cao
của thời đại. Tấm gương của Bác Hồ không phải tấm gương của một siêu nhân mà thật sự là của một con người
tiêu biểu nhất Bác gần gũi với mọi tâm hồn Việt Nam, Bác đã quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ mọi người lao
động. Chính vì vậy mà lớp lớp những con người mới Việt Nam đã được vun trồng để làm nên những thắng lợi
vĩ đại của dân lộc ta.
Phải qua đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn và lao động sáng tạo, con người mới dần dần trở thành
mới và từng bước được trưởng thành. Phải đặt việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người mới ngay trong
3

. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Nhà xuất bản Sự thật. Hà Nội, 1977 . tr. 28.

4

" Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toan quốc ổn thứ IV. Nhà xuất bản Sự thật. Hà Nội l977. tr. 64.
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quá trình cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên. Ơ đây, quả trình xây dựng con người mới không thể tách rời quá
trình tiến hành ba cuộc cách mạng
Trong ba cuộc cách mạng, cách mạng tư tưởng và văn hóa có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng con người mới.
Vì tư tưởng mới văn hoá mới có tác dụng hướng dẫn hành động của con người. Nhưng cách mạng tư tưởng và
văn hóa lại phải gắn bó chặt chẽ với cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng khoa học - kỹ thuật, vì hai
cuộc cách mạng đó sẽ tạo tiền đề vật chất để xây dựng con người mới một cách thuận lợi.
Ở đây cần nhấn mạnh vai trò quyết định của chuyên chính vô sản đối với vấn đề xây dựng con người mới.
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy khi chuyên chính vô sản bị suy yếu, thì những bộ phận hợp thành của chuyên
chính vô sàn, như vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ tập thể của
nhân dân lao động, liên mình công nông v.v... bị vi phạm thì không chừng chế độ xã hội chủ nghĩa có nguy cơ
biến chất mà trong con cười còn nảy sinh nhiều diễn biến phức tạp về tư tưởng và hành động.
Vì vậy để góp phần tăng cường chuyên chính vô sản, phải kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa,xây dựng
chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đem phổ biến cho cán bộ và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành.
Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta rất quan tâm đến việc củng cố và tăng cường chuyên chính vô sản, xây dựng
đườn lối, chính sách và pháp luật. Chúng ta nêu cao vai trò làm chủ lập thể, coi trình đô giác ngộ về quyền làm
chủ tập thể của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là một vấn đề thuộc về thực chất của chuyên chính vô
sản.
Trong sự nghiệp xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, cần phải quan tâm đúng mức đến lợi ích của
con người, không ngừng cải thiện điều kiện sống của họ. Nên nhớ rằng vật chất quả thiếu thốn có thể làm cho
con người tha hóa dược. Mặt khác, bằng công tác tư tưởng và biện pháp giáo dục con người một cách thích hợp,
xã hội sẽ rèn luyện có kế hoạch con người mới về mặt đạo đức và tinh thần. Cả hai mặt đó phải được kết hợp
hữu cơ để cho việc xây dựng con người mới đạt kết quả tốt.
Cần giáo dục tư tưởng cho con người mới để họ có ý thức sâu sắc về các lợi ích xã hội của mình; làm cho
họ hiểu rằng lợi ích cá nhân và hạnh phúc của con người trong chủ nghĩa xã hội không chỉ tuỳ thuộc vào kết
quả lao động của cá nhân, mà con tùy thuộc chủ yếu vào việc tăng năng suất lao động của toàn xã hội, vào sự
phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế quốc dân.
Do đó, công tác tư tưởng có nhiệm vụ mở rộng tầm hiểu biết của con người, từ việc có ý thức về lợi ích của
gia đình mình, của xí nghiệp, hợp tác xã, công trường, lâm trường, cơ quan minh... đến việc hiểu biết đúng đắn
lợi ích của toàn xã hội; trong đó có lợi ích của bản thản; lợi ích cơ bản và lâu dài cua gia đình mình không mâu
thuẫn với lợi ích của toàn xã hội; xong xét cho cùng lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích xã hội.
Con người mới Việt Nam, toàn dân Việt Nam có nhiệm vụ đối với nước mình là xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đối ngoài là ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới và hòa bình độc
lập dan tộc, dân chủ va tiến bộ xã hội.
Ngày nay chính quyền Rigân cành phơi trầì bản chất hiếu chiến và xâm lược của đế quốc Mỹ, làm cho hòa
bình, độc lập, tự do của các dân tộc bị uy hiếp nghiêm trọng. Nhân dân Việt Nam, con người mới Việt Nam cần
làm tất tả những gì só thể làm dược, dể cùng với nhân dân Liên Xô, nhân dân các nước trong cộng đồng xã hội
chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới kiên quyết đập tan mọi kế hoạch gây chiến của chủ
nghĩa đế quốc Mỹ, dữ gìn và củng cố hòa bình trên hành tinh chúng ta, loại trừ nguy cơ chiến tranh thế giới
mới, bảo vệ loài người khỏi thảm họa chiến tranh hạt nhân.
Chúng ta tin rằng phong trào cánh mạng thế giới tiếp tục phát triển, hòa bình, thành quả đấu tranh của nhân
dân thế giới trong hàng chục năm qua, sẽ dược giữ vững!
*
*

*

Kỷ niệm lần thứ 40 ngày bản Đề cương về cách mạng văn hoá Việt Nam của Đảng ra đời, những người làm
công tác trên mặt trận lý luận, tư tưởng và văn hoá cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nắm vững nguyên
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lý của chủ nghĩa Mác- lênin thấu suốt đường lối, chính sách của Đảng, thâm nhập thực tế và tổng kết kinh
nghiệm... Nghiên cứu lại Đề cương văn hóa và theo dõi tác động lích cực của nó trong 40 năm qua, ta càng thấy
rõ tính cách mạng, tinh khoa học và tính nhất quán của đường lối văn hóa của Đảng.
Cuộc sống không đứng ngừng một chỗ. Cần phải triền Đề cương văn hóa theo hướng đúng trong điều kiện
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, cần tích cực đấu tranh bảo vệ đường lối văn hoá của Đảng,
phê phán kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hoang mang, xa rời chủ nghĩa Mác-lênin, xa rời sự lãnh đạo của
Đảng, xa rời quần chúng những biểu hiện của tư tưởng tự do tư sản trong lý luật, phê bình và sáng tác.
Cuộc sống và cách mạng đang đòi hỏi chúng là siết chặt hàng ngũ, phát huy những ưu điểm, khắc phục
những lệch lạc, sai lầm trong nhận thức, phấn đấu trở thành người chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng và
văn hóa.
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