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VIỆT NAM CẦN LÃNH ĐẠO MỚI ĐỂ  

THÚC ĐẨY LÝ LUẬN MỚI, CHÍNH THỂ MỚI, VĂN HÓA MỚI   

 CHO MỘT HIỆN TẠI MỚI VÀ MỘT TƯƠNG LAI MỚI 
 

 

 

                                     Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2018  
 

 

 
 

 

                                  Kính gửi:  Quý vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và 

                                              Lãnh đạo các tổ chức Chính trị, Kinh tế, xã hội    

 

Kính thưa Quý vị! 
 

I) NHỮNG SỰ KIỆN DIỄN RA Ở BẮC TRIỀU TIÊN, CUBA,                                                   

                   TRUNG QUỐC ĐANG GỢI RA ĐIỀU GÌ CHO VIỆT NAM 

Ngày 27/4/2018, một hiện tại mới và một tương lai mới đã mở ra cho hai miền 

Nam – Bắc Triều Tiên, với cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều lịch sử, tại đó Lãnh đạo hai 

bên khẳng định sẽ chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, tiến tới hòa bình 

thống nhất đất nước. Tại đây, Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh hai miền 

Nam – Bắc Triều Tiên là “một Dân tộc”. Tiếp theo, Bình Nhưỡng thông báo đã đóng 

cửa khu vực thử vũ khí hạt nhân và lấy giờ Bình Nhưỡng theo giờ Nam Hàn.   

Ngày 19/4/2018, một hiện tại mới và một tương lai mới đã mở ra cho Cuba,  khi 

nguyên Giáo sư Đại học Miguel Diaz-Canel Bermudez, người đầu tiên không mang họ 

Castro, và sinh ra sau cuộc cách mạng Cuba huyền thoại, làm Chủ tịch Cuba. Ông được bầu 

với số phiếu tuyệt đối vì có tư duy mở và khả năng đưa Cuba tiến bộ. Đồng thời, 

Cuba cũng thông qua luật về thời gian Chủ tịch nước là 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. 

Ngày 24/10/2017, một hiện tại mới và một tương lai mới đã mở ra cho Trung 

Quốc khi Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định, đã xuất hiện Thời đại mới Tập 

Cận Bình. Trung Quốc coi đây là kết quả kế thừa, phát huy, không kiên định các tư tưởng cũ 

dù đến từ nước ngoài hay trong nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói đây là thành 

quả có từ quyết tâm lớn để “sáng tạo Lý luận, sáng tạo Chế độ, sáng tạo Thực tiễn”.  

Một hiện tại mới và một tương lai mới đã mở ra cho Việt Nam? Vai trò của Mỹ và 

cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiến trình này? Điều này sẽ mang tính 

“Xô đẩy” hay “Dẫn dắt”, là phụ thuộc vào Việt Nam sẽ cố giữ cái cũ, hay quyết tâm cùng 

Thế giới thay đổi? Đây chính là thời điểm lịch sử, để Việt Nam cùng lúc, đồng bộ kiến tạo 

một Lý luận mới, một Chính thể mới, một Văn hóa mới? Đồng thời đây cũng chính là Sứ 

mệnh, Vinh dự, Trách nhiệm của mỗi Quý vị và mỗi người dân Việt Nam?  

Sẽ tìm thấy lời giải đáp cho các vấn đề trên, cũng như cơ sở để tạo lập Ý chí “cùng 

Nghĩ, cùng Làm với Thế giới ”, nhằm có sự Đổi mới cho chính mình và Dân tộc khi nhớ lại 

lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn người ta giúp cho thì tự mình phải giúp lấy mình”; 

“Nhân dân Việt Nam, trong đó có cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường hỏi nhau ai sẽ là người 

giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, 

có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài để xem cho rõ. Sau khi xem xét họ 

làm ăn ra sao, tôi sẽ về giúp đồng bào tôi”.   
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II) MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA ĐỔI MỚI LÀ KIẾN TẠO                             

MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI BÌNH ĐẲNG -  HÒA HỢP - SÁNG TẠO                          

CHO THẾ HỆ HÔM NAY VÀ THẾ HỆ MAI SAU  

Cả trước mắt và lâu dài, mục tiêu của Đổi mới là để có một hiện tại và một tương 

lai tươi đẹp không chỉ ở một vài chỉ tiêu Kinh tế, mà cốt lõi là sớm Kiến tạo một Môi trường 

xã hội mới để các thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau giữ gìn, xây dựng Tổ quốc Việt Nam 

ngày một thịnh vượng. Điều này chỉ có thể trở thành hiện thực, khi trong nước “Nhà nước 

và Nhân dân cùng Nghĩ, cùng Làm”, cùng xây dựng một Lý luận mới, một Chính 

thể mới, một Văn hóa mới, tiền đề để “Việt Nam cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế 

giới. Đây là nhận thức và giải pháp Chiến lược hàng đầu để Việt Nam phát triển. 

Thế hệ hiện hữu đã trở thành Thế hệ quá độ, vì thế việc Kiến tạo một Môi trường xã 

hội Bình đẳng - Hòa hợp - Sáng tạo cho hôm nay và nhất là cho thế hệ mai sau, 

trong đó mỗi thành viên có đủ điều kiện phát huy hết sức mình tạo ra Sản phẩm mới, nhằm 

mang lại Quyền lợi và Vị thế mới cho cá nhân, cộng đồng và quốc gia, giờ đây là hết sức cấp 

bách. Đây phải là điểm xuất phát để tiến hành chống tham nhũng như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã nói: “Bắt giam hết bọn ăn cắp ấy ư? Trừng phạt chúng thật nặng ư? Việc đó 

không phải không làm; Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là gây xung quanh chúng 

một không khí công chúng công phẫn và tẩy chay về mặt đạo đức”.  

Về việc chống tham nhũng, ngày 19/3/2004, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cho 

rằng, việc chống tham nhũng phải thực hiện bằng Thể chế. Ông nói: “Trung Quốc đã 

thống kê, những vụ án hối lộ bằng tiền mặt không lớn. Tham nhũng lớn chính bắt đầu từ việc 

phê duyệt các Dự án và phê duyệt cấp đất đai. Những người tham gia chủ yếu ở đây là 

Lãnh đạo địa phương, các bộ ngành. Ở Trung Quốc, phương châm chống tham nhũng là 

“Trị tận gốc”, chứ không “Trị ở ngoài”.    

 Cần thấy rõ, việc chống tham nhũng sẽ không thể thành công nếu thiếu một 

Thể chế nghiêm minh. Thế nhưng, hiện Thể chế và Pháp luật vẫn bất cập do Lý 

luận lạc hậu. Vì thế, cấp bách bây giờ không phải sửa chữa cái cũ, mà là thực sự Đổi mới 

nhận thức, Đổi mới lý luận theo xu thế phát triển của “Các trào lưu của tư tưởng hiện đại” như 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Dĩ nhiên, muốn được như vậy thì trước hết phải chỉ rõ, hiện 

Lý luận đang lạc hậu ở đâu và nguyên nhân nào làm Lý luận lạc hậu. 
 

III)  VIỆT NAM CẦN LÃNH ĐẠO MỚI VỚI LÝ LUẬN MỚI,                                   

VĂN HÓA MỚI ĐỂ “CÙNG NGHĨ, CÙNG LÀM” VỚI THẾ GIỚI 

Về vai trò của Lý luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn Lãnh đạo được xã 

hội thì Đảng phải tự nâng cao mình lên nữa. Mà muốn tự mình nâng cao mình thì 

phải tổ chức học tập Lý luận trong toàn Đảng”. Dĩ nhiên, đây phải là Lý luận mới, 

phù hợp với Thực tiễn phát triển, không phải là thứ Lý luận đã lạc hậu.  

Ngày nay, việc học tập và hình thành Lý luận đã trở nên rộng rãi trong xã hội. 

Trong bối cảnh này, cách duy nhất để Lý luận cầm quyền tiến bộ là phải thu hút 

được tầng lớp tinh hoa, thúc đẩy hình thành các tổ chức Think Tank để thực sự 

Hội nhập trong nước và Quốc tế về Lý luận. Chỉ có như thế, Nhà nước và Nhân dân 
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mới có thể “cùng Nghĩ, cùng Làm”, cùng xây dựng nền tảng và động lực để thúc đẩy 

Việt Nam “cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới.   

Những gì đang xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc cho thấy lãnh 

đạo của các quốc gia này đã sớm thay đổi Nhận thức, thay đổi Lý luận, thay đổi Văn 

hóa để “cùng Nghĩ, cùng Làm”. Tuy hướng đi khác nhau, việc làm khác nhau, song họ có 

nhiều điểm tương đồng, đó là: Thứ nhất, họ rất chuyên nghiệp trong công việc Lãnh 

đạo; Thứ hai, tuy có cách thức riêng, người thì tập trung phát triển kinh tế, người thì 

coi trọng sức mạnh quân sự, nhưng họ rất biết “cùng Nghĩ, cùng Làm” với nhau và 

với Thế giới; Thứ ba, họ không lệ thuộc nước ngoài, kể cả các cường quốc. Chắc 

chắn những người lãnh đạo này sẽ góp phần tạo nên Sức mạnh mới cho Quốc gia nhờ 

“Trân trọng, Liên kết, Thống nhất các sự Khác biệt, kể cả Đối lập”. 

 Từ các kết quả nghiên cứu, Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA nhận thức: Việc 

Việt Nam thay đổi cùng thế giới để thực sự có hòa bình, thống nhất và thịnh vượng 

là không thể khác và thời điểm lịch sử này đã đến rất gần. Với mong muốn được đóng 

góp vào sự nghiệp lớn này, nhân kỷ niệm ngày Thống nhất Hòa bình 30/4/2018, dưới đây hân 

hạnh gửi đến Quý vị hai kết quả nghiên cứu mới nhất của Think Tank SENA có tên: 

1)  “Vai trò chiến lược của tổ chức Think Tank trong bối cảnh Việt Nam”.  

2) “Lãnh đạo mới trong giai đoạn Việt Nam và Thế giới cùng Nghĩ, cùng 

Làm”. 

Trân trọng. 
 

                                   
                                               

                                                       

               Nguyễn Mạnh Can 
 

           Chủ tịch Trung tâm N/C Think Tank 

SENA; nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ 

chức TW; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường 

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;  
 

                TS. Minh Đường 
 

             Giám đốc Trung tâm N/C Think Tank 

SENA; Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu 

khoa học: “Chủ thuyết Hồ Chí Minh trong giai 

đoạn phát triển hiện nay”. 
 

 
 


