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Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần  

có Mô hình Phát triển mới, Thế hệ 

mới với Đức tin mới, cũng như Tầng 

lớp tinh hoa mới. Trong đó, ưu tiên 

của ưu tiên là Lãnh đạo mới với 

Văn hóa mới, Tầm nhìn mới.  

Trong bối cảnh này, cùng với  

cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và 

Toàn cầu hóa, rất cần hình thành và 

thúc đẩy Tầng lớp tinh hoa mới và 

các tổ chức Think Tank Việt Nam.          
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                            Bài số 1. Thay Lời mở đầu 
   

VIỆT NAM CẦN ƯU TIÊN GÌ ĐỂ NĂM 2045 

 TRỞ THÀNH MỘT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN?  
 

   
a) Vị thế Việt Nam trong Toàn cầu hóa  

             và trong Cách mạng công nghiệp 4.0   

Về Toàn cầu hóa:  

Lịch sử phát triển của nhân loại không tách rời ba hình thái 

kinh tế - xã hội là Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế Công nghiệp và 

Kinh tế Tri thức gắn liền với Ba dòng chảy toàn cầu: 1) Dòng 

chảy Hàng hóa và Nhân lực; 2) Dòng chảy Tài chính và Công 

nghệ;  3) Dòng chảy Tri thức và Văn hóa. Một trong các nguyên 

nhân làm Việt Nam lạc hậu là chưa nhận thức đúng mức về Lịch 

sử, vị thế Địa Kinh tế, Địa Chính trị của Việt Nam gắn đồng 

thời với Ba dòng chảy toàn cầu này; Dường như Việt Nam đã 

quá chú ý đến các yếu tố riêng biệt như Công nghệ, hạ tầng Kỹ 

thuật, trong khi nhắc tới Cách mạng công nghiệp trước hết phải 

nói đến sự thay đổi lớn lao mà nó mang lại cho tất cả các lĩnh vực, 

từ kinh tế, văn hóa, xã hội, đến an ninh quốc phòng.    

Về Cách mạng công nghiệp 4.0:  

Năm 2013, xuất hiện từ mới là “Công nghiệp 4.0” có từ 

nước Đức, nói tới một chiến lược sản xuất không cần sự tham 

gia của con người nhờ các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), 

trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), 

phân tích dữ liệu lớn (SMAC)… để chuyển hóa toàn bộ thế giới 

thực thành thế giới số. Song lại có quan niệm là cuộc Cách mạng 

công nghiệp 4.0 là Cách mạng công nghiệp Vũ trụ khi con người 

có thể khám phá, khai thác và sống ngoài trái đất.  

Trong khi đó về sản phẩm, ngay từ Cách mạng công nghiệp 

2.0 đã tạo ra các máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, ô 

tô, vệ tinh nhân tạo, đưa con người vào vũ trụ hay cách mạng 

xanh trong nông nghiệp,… Nay đã xuất hiện cuộc Cách mạng 
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công nghiệp 4.0, song Việt Nam vẫn chưa sản xuất được các 

sản phẩm của Cách mạng công nghiệp 2.0. Hiện Việt Nam chủ 

yếu vẫn chỉ xây dựng nhà, cung cấp thực phẩm, may mặc, khai 

thác tài nguyên, xuất khẩu lao động giản đơn,…Tóm lại, hiện nay 

Kinh tế Việt Nam là Kinh tế tiêu dùng và Kinh tế Tài nguyên, 

còn Kinh tế Sản xuất chủ yếu dựa vào nước ngoài qua FDI.  

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra. Song làm thế nào 

để không bỏ lỡ nếu không tham gia vào tiến trình này? Và sẽ tham 

gia như là khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, hay nhà sản xuất? … 

Ngay một trong các tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 

này mang lại là Kết nối Con người, Thiên nhiên và Đức tin, cũng 

chưa được chú ý đúng mức. Ví dụ như Lãnh đạo phải được đào 

luyện và lựa chọn để thích ứng với môi trường mới luôn thay đổi; 

Chính phủ phải thay đổi quy trình ra quyết định và thực thi chính 

sách; Sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng và công dân vào 

hoạch định chính sách sẽ ngày càng sâu, rộng. Điều đó có nghĩa, 

như một nút trong sơ đồ mạng lưới, bộ máy Chính phủ sẽ phải 

gọn hơn, song quan hệ và tác động với xã hội thì tăng lên.  

 Điều này khó có thể khác vì Cách mạng công nghiệp 4.0 

làm nảy sinh hàng loạt vấn đề trong tất cả các lĩnh vực. Việc tìm 

ra lời giải đáp đầy đủ và kịp thời cho hàng loạt vấn đề sẽ vượt qua 

năng lực của mỗi Thể chế, cho dù hùng mạnh. Vì thế, phải thúc 

đẩy hình thành Tầng lớp tinh hoa với các tổ chức của họ là 

Think Tank để sử dụng tối ưu các thành tựu của Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 nhằm kết nối não bộ của Chính thể cầm quyền 

với não bộ của xã hội, để có câu trả lời xác đáng nhất, nhanh nhất 

cho các vấn đề phát triển.   
 

b) Định hình xu thế Liên kết, Thống nhất giữa 

Nhà cầm quyền, Tầng lớp Tinh hoa và Xã hội  

 Nền Kinh tế tiêu dùng và Khai thác tài nguyên của Việt 

Nam dường như đang cố gắng theo cách hàng xóm có gì là ta có 

nấy, từ đường sắt trên cao tới đường cao tốc, hay xây dựng các 
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khu tượng đài khổng lồ mà ít nghĩ đến hiệu quả. Vì thế càng nỗ 

lực, Việt Nam càng tụt hậu và theo nhiều tiêu chí, còn sau cả Lào, 

Campuchia, là các nước có điều kiện không thuận lợi bằng. 

Nhiều người trong giới tinh hoa Việt Nam đồng thuận với ý 

kiến của một vị Giáo sư có tiếng người Việt: “Chuẩn mực của 

Thời đại chính là sự Thay đổi”. Trong khi không ít người làm 

công tác Lý luận lại bị ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu: “Thời thế 

đổi thay, nhưng Bản chất Thời đại không thay đổi”, nên không 

thấy được Tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự Thay đổi 

khi Người nói: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do”, như chỉ 

rõ đặc trưng của Thế kỷ 20 là “Đấu tranh và Độc lập”; Song cũng 

chính Người đã nói: “Tin cậy lẫn nhau - Phối hợp Hành động”, 

như tiên đoán, đặc trưng của Thế kỷ 21 là “Sáng tạo và Kết nối”.   

Lý luận của ta mặc định “Bản chất Thời đại không thay 

đổi”, trong khi nếu ở thế kỷ 20 chìa khóa thắng lợi là Trình độ 

Công nghệ, thì thế kỷ 21 con đường dẫn đến Thành công là Sức 

mạnh Văn hóa. Vì không thay đổi về Lý luận, nên Việt Nam chỉ 

rập khuôn những gì người khác, nước khác đã làm thành công, 

cho dù họ đã làm cách đây hàng trăm năm mà không hề đặt câu 

hỏi, vì sao Ở  đó? và vì sao Khi đó? người ta lại làm vậy.   

Do thiếu gắn kết giữa Lãnh đạo, Tầng lớp tinh hoa và Xã 

hội nên Việt Nam gặp khó vì Tham nhũng và Lãng phí.  Các báo 

tháng 9/2017 viết: năm 2008, Việt Nam vay Trung Quốc 419 triệu 

USD cho Dự án đường sắt trên cao. Dù “Đúng Quy trình”, song 

đến năm 2016, Dự án vẫn vượt quá tính toán là 315,18 triệu 

USD và hiện mỗi ngày Dự án phải trả lãi ít nhất 1,2 tỉ. Về 

phương diện hiệu quả, lẽ ra các Dự án kiểu này phải kết thúc. 

Song không thiếu các Dự án kém hiệu quả kinh tế như thế, nhưng 

ở Việt Nam vẫn tiếp tục được triển khai.  

Nguyên nhân ở đây không chỉ do quyền lợi nhóm, mà còn  

bởi “Quy trình” bất hợp lý sinh ra từ trên xuống, nhưng thiếu sự 

tham gia của Tầng lớp tinh hoa và Xã hội. Quy trình này sinh ra 
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từ “Thể chế” lỗi thời; Thể chế lỗi thời lại do Đường lối chậm thay 

đổi và Đường lối chậm thay đổi lại có từ Lý luận lạc hậu. Các yếu 

tố tiêu cực này tác động qua lại làm đất nước khó phát triển.  

Vì thế, phải sớm định hình xu thế Liên kết, Thống nhất 

giữa Nhà cầm quyền với Tầng lớp tinh hoa và Xã hội. Chỉ thế 

Việt Nam mới thoát lạc hậu, kinh tế Việt Nam mới thoát khỏi phụ 

thuộc vào nguồn tài nguyên đang dần khánh kiệt, phụ thuộc vào 

vay và đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI.    
 

c) Việt Nam cần Lãnh đạo mới có Văn hóa mới,  

     Tầm nhìn mới để gắn kết với Xã hội qua  

     Tầng lớp tinh hoa và tổ chức Think Tank      

Thế giới đang chuyển biến vượt bậc; Thế nhưng, câu hỏi 

quan trọng: “Bây giờ Việt Nam phải làm gì?” hiện vẫn là một ẩn 

số và chỉ có thể được trả lời với sức mạnh của toàn Dân tộc. 

Song, tìm ra trả lời đúng đắn trước hết là trách nhiệm của Cá nhân 

và Tổ chức Cầm quyền. Vì thế, những người Lãnh đạo phải học 

và rèn luyện để có Văn hóa mới - Văn hóa của Thời đại mới, trong 

đó nhất là Văn hóa Lãnh đạo.   

Về Văn hóa Lãnh đạo mới với Ba thành tố:   

      Thành tố thứ nhất của Văn hóa Lãnh đạo là coi  

     quyền lợi Quốc gia, Quyền lợi Dân tộc trên hết  

Lãnh đạo là người có sứ mệnh “Dẫn dắt” Dân tộc về Văn 

hóa và Nhận thức. Văn hóa là Văn hóa Thời đại, Nhận thức là 

Lý luận về Xu thế tất yếu. Văn hóa Thời đại gồm 5 yếu tố là:  

“Đồng cảm cao”, là khả năng đồng cảm, thấu hiểu sự tinh tế 

giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, biết tạo Niềm 

tin cho mình và mang Niềm tin cho người khác. 

“Suy tưởng cao”, là tạo vẻ đẹp Thẩm mỹ và Xúc cảm; Phát 

hiện Cơ hội mới; Xây dựng Mô hình mới; Hội nhập với Thế giới;  

“Chí khí cao”, là bản lĩnh giải quyết công việc không theo 

“Kinh nghiệm”, mà theo “Tầm nhìn”, dám chịu trách nhiệm. 
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“Công nghệ cao”, là hiểu về ba loại hình Công nghệ: Công 

nghệ Chiến lược, Công nghệ Quản lý và Công nghệ Sản xuất;  

cũng như nắm vững loại Công nghệ cho công việc của mình.  

 “Hiệu quả cao”, là mục tiêu và thước đo đánh giá “Đồng 

cảm cao”, “Suy tưởng cao”, “Chí khí cao”, “Công nghệ cao”.        

 Ba yếu tố đầu có tính Mục tiêu và Đức tin, là cơ sở để xác 

lập hai yếu tố sau có tính Giải pháp và Trần thế. Đây cũng là 

Mục tiêu và Động lực cho Phát triển ở Thế kỷ 21.       

           Thành tố thứ hai của Văn hóa Lãnh đạo là 

       Cảm nhận và Trân trọng Xu thế Phát triển tất yếu 

Năng lực quan trọng không thể thiếu của Lãnh đạo là cảm 

nhận và trân trọng Xu thế Phát triển tất yếu. Bởi ở thế kỷ 20, Xu 

thế tất yếu là coi Biệt lập hơn Hội nhập; Phân tích hơn Tổng hợp; 

Tri thức suy luận hơn Minh triết trực giác: KH&CN hơn Đức 

tin,… Tóm lại, trước đây Thế giới có Xu thế đề cao tính Độc lập, 

vì thế tính Hẹp hòi - Chia rẽ - Áp đặt dễ có vị thế cao. Song nay là 

Thế kỷ 21, một Xu thế mới coi tất cả, từ gia đình, công ty đến 

Chính phủ, Quốc hội, v.v… đều là tế bào của một thể thống nhất. 

Quan niệm “Hạnh phúc trong Đấu tranh” chuyển từ quyết thắng 

“Khác Ta”, thành tu dưỡng để thắng “Ta”. Đang lớn dần Xu thế  

“Bình đẳng – Hòa hợp – Sáng tạo” với toàn nhân loại.   

 

      Thành tố thứ ba của Văn hóa Lãnh đạo là Tạo lập 

         và Thúc đẩy các Môi trường Văn hóa tiên tiến   

Văn hóa vừa là Thượng tầng Kiến trúc, vừa là Hạ tầng Tinh 

thần của Chính trị, Kinh tế, Xã hội. Vì thế, Nhà nước cần sớm  tập 

trung xây dựng Hạ tầng Tinh thần. Cần thay đổi Quan điểm coi 

Chính trị là việc của Đảng, Kinh tế là việc của Chính phủ, còn 

Văn hóa là việc của Xã hội, bằng việc xây dựng Nhận thức mới, 

Lý luận mới, trong đó Văn hóa “Gắn liền” và “Là một” với 

Chính trị, Kinh tế, Xã hội. Phải thấy: Phát triển Môi trường Văn 

hóa tiên tiến chính là tiền đề cho Phát triển bền vững, nhất là Phát 

triển Kinh tế bền vững. 
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 Tóm lại, để phát huy sức mạnh của toàn Dân tộc cần có:     

i) Lựa chọn Lãnh đạo xứng đáng; ii) Thay đổi Nhận thức của toàn 

xã hội; iii) Hình thành Tầng lớp tinh hoa với tổ chức Think Tank. 

Về lựa chọn Lãnh đạo:   

Ngoài các yếu tố Văn hóa Lãnh đạo phổ quát nêu trên, việc  

chọn Lãnh đạo cần theo các tiêu chí: 1) Lãnh đạo không “Ra 

lệnh”, mà “Kết nối Tầm nhìn & Phát huy nguồn lực” và tổ chức 

“Đoàn kết cùng Dẫn dắt, cùng Hành động”; 2) Lãnh đạo cần 

thực sự lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam; 3) Lãnh 

đạo cần Trân trọng, Liên kết, Thống nhất với Xã hội và Tầng 

lớp tinh hoa, trên cơ sở “Bình đẳng - Hòa hợp - Sáng tạo”.   

Về nhận thức xã hội:  

Nếu xem “Mở” là Cá nhân hướng tới Tổ chức, Cộng đồng; 

Cộng đồng hướng tới Quốc gia; Quốc gia hướng tới Nhân loại; 

Nhân loại hướng tới Trời & Đất, tức Thiên nhiên và Vũ trụ, thì 

Nhận thức của Việt Nam bị “Đóng”, Tầm nhìn hướng vào trong; 

Ví như Đảng cầm quyền không hướng tới Quốc gia, mà tới Cá 

nhân (“Chủ nghĩa” là sản phẩm cá nhân, có tên cá nhân)”. Khi bị  

“Đóng”, tất sẽ tự cắt liên thông với các Thế giới khác, với Vũ trụ, 

và dần tự hủy diệt. Vì thế, cần sớm có Nhận thức Mở, Tầm nhìn 

Mở, Mô hình Mở, Tổ chức Mở, trong tất cả các lĩnh vực.   

Về hình thành Tầng lớp tinh hoa và tổ chức Think Tank: 

Tầng lớp tinh hoa là những người biết quên mình vì Quyền 

lợi và Tiến bộ của Cộng đồng, Quốc gia, Nhân loại, thể hiện 

thiết thực nhất là qua Tinh thần Kiến tạo. Với Trí tuệ và cốt cách 

Văn hóa, Tầng lớp tinh hoa luôn là lực lượng tiên phong thúc đẩy 

xã hội tiến bộ; Họ là tấm gương lan truyền Chí khí, Văn hóa và 

định hướng xã hội phát triển. Đây cũng là tiền đề để hình thành 

các tổ chức Think Tank, một dạng tổ chức tự thân thực hiện 

nghiên cứu và vận động về chiến lược và chính sách chính trị, 

kinh tế, quân sự, công nghệ và văn hóa. 
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                                             Bài số 2 
 

THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI,  

 KIẾN TẠO ĐƯỜNG LỐI MỚI ĐỂ GÌN GIỮ, 

   PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG 
 

 

 

 

 

 

 

Năm 2011, có Lãnh đạo nói 

phải “Đột phá Lý luận”. Sáu năm 

sau, năm 2017, ông lại nói phải chấm 

dứt “Kéo dài tình trạng lạc hậu của 

Lý luận”, bởi đây là nguyên nhân cốt 

lõi làm đất nước khó phát triển.  

 Thế giới đã sang Thời đại 

mới; Đất nước sang Giai đoạn mới;   

Để giữ gìn và phát huy vị thế và sức 

mạnh của Đảng cầm quyền, không 

thể tiếp tục “Kéo dài tình trạng lạc 

hậu của Lý luận” hơn nữa, mà phải 

tập trung Kiến tạo Lý luận mới, 

Đường lối mới, Giải pháp mới. 
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                               NỘI DUNG Bài số 2  
 

a) Giữ Lý luận cũ, Đường lối cũ với mọi giá chính   

là “Kéo dài tình trạng Lạc hậu của Lý luận”  
 

b) Ba Giai đoạn Phát triển ở Việt Nam trong 

     thời gian từ năm 1976 đến nay. Nhận thức  

    và Mô hình Phát triển của mỗi Giai đoạn 
 

            c) Để giữ gìn, phát huy vai trò Cầm quyền,  

Đảng phải cùng Xã hội tạo ra Lý luận mới,    

      Giải pháp mới, phù hợp Giai đoạn mới 
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                                           Bài số 2 
 

THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI,  

 KIẾN TẠO ĐƯỜNG LỐI MỚI ĐỂ GÌN GIỮ,   

   PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG 
 

   

a) Giữ Lý luận cũ, Đường lối cũ với mọi giá chính  

               là “Kéo dài tình trạng Lạc hậu của Lý luận”  

Nhận thức và Thực tiễn ở Việt Nam đang thay đổi nhanh 

chóng, khi trên thế giới đang diễn ra Toàn cầu hóa và Cách mạng 

công nghiệp 4.0. Trong khi đó Lý luận ít thay đổi nên bị lạc hậu, 

không còn là cơ sở cho các Mô hình Phát triển và Giải pháp Chiến 

lược, mà thậm chí còn là lực cản phát triển, kéo lùi tiến bộ xã hội. 

Nguyên nhân là trong công tác Lý luận vẫn hiểu, giữ Lý luận cũ, 

Đường lối cũ bằng mọi giá, tức là bảo vệ quyền lực của Đảng 

cầm quyền. Lối nghĩ này dẫn đến “Tự diễn biến”, “Tự chuyển 

hóa” và quá nhấn mạnh “Nói lấy được”, “Làm lấy được”, làm cho 

xã hội và nhất là thế hệ trẻ  “Nhạt Đảng, xa rời Chính trị”.  

Hiện nhận thức về “Lãnh đạo” và “Cầm quyền” vẫn chưa 

rõ. Từ đó không hiểu tính phổ quát của Thế giới: Có Lý luận 

đúng, Đường lối đúng thì người Dân và xã hội mới tín nhiệm và 

trao cho Đảng “Cầm quyền” thực hiện đường lối đó, chứ không 

phải có “Quyền”, rồi áp đặt xã hội theo ý cá nhân hay nhóm. Vì 

thế, có người nhận xét lời Lãnh tụ Hồ Chí Minh: “Nói Đảng ta là 

Đảng cầm quyền có lẽ hơi hẹp, phải nói Đảng ta là Đảng lãnh đạo 

mới đủ”. Đó là do chưa hiểu lời Cụ Hồ tháng 9/1945: “Nước Việt 

Nam không phải của Việt Minh. Nước Việt Nam là của Quốc 

dân Việt Nam. Chính phủ lâm thời hiện nay không phải là của 

Việt Minh mà là của toàn thể quốc dân”.  

Không nhận thức được lời Lãnh tụ, dẫn đến cho “Lãnh 

đạo” là to hơn “Cầm quyền”, không hiểu “Lãnh đạo” chưa chắc 

“Cầm quyền”, song “Cầm quyền” thì phải có phẩm chất “Lãnh 

đạo”. Từ đó làm không ít Lãnh đạo khi có ý kiến “Khác biệt” thì 

cho là “Suy thoái”, còn khi phải sửa sai, lại tự cho là “Cởi trói”.   
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Cuối năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố 

chấm dứt “Kéo dài tình trạng Lạc hậu của Lý luận”.  Điều này 

có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì đây là tiền để để xây dựng Lý 

luận mới, Đường lối mới. Lý luận ở Thế kỷ 21 khác thế kỷ 20 và 

con tầu Tổ quốc có đến bến Hạnh phúc, trước hết do hoa tiêu, tức 

Lãnh đạo, không chỉ do tổ lái. Vì thế, khi đến một chặng đường 

mới, việc đầu tiên phải làm là tìm hoa tiêu mới, để có Đường lối 

mới, chứ không phải đi bố trí lại phương tiện cũ, tổ lái cũ, ví 

như  biết có sông thì sẽ tìm tầu và người lái tầu. 

Nắm chắc Lý luận, Trung Quốc không “Gom” hay “Giải 

tán” các Đảng anh em như ở ta do ấu trĩ đã làm; Họ hỗ trợ các 

Đảng hoạt động với tư cách môi trường xã hội thu hút, thúc đẩy 

mọi lực lượng, nhất là Tầng lớp tinh hoa và các Think Tank, 

trong lĩnh vực của mình nhằm trợ giúp Đảng cầm quyền.  

Từ đây, thấy “Hợp nhất” 5 tổ chức Chính trị- Xã hội theo 

cách vẫn “Nuôi” tức “Nhà nước hóa” là không phù hợp, mà nên 

để các tổ chức đó và Mặt trận Tổ quốc hoạt động đúng tên gọi, 

thành các tổ chức độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có nhiệm 

vụ thu hút, thúc đẩy mọi lực lượng trong lĩnh vực của mình để 

trợ giúp Đảng cầm quyền. Chỉ thế sẽ phát huy chức năng, truyền 

thống các tổ chức, mang lại hiệu quả xã hội, tiết kiệm ngân sách.  

   Đây là xu thế phổ quát hiện đang diễn ra rất nhanh trên 

toàn thế giới. Những gì đã vừa diễn ra ở Mỹ minh họa cho nhận 

định này. Điều này cũng đúng với Trung Quốc, khi người đứng 

đầu trang bị thêm quyền lực, chuẩn bị thay đổi Mô hình Phát triển.        

 Việt Nam đã đi một chặng đường dài từ năm 1976 đến 

nay và bây giờ đã đến lúc cần Mô hình Phát triển mới, tức Đường 

lối mới, sản phẩm có từ Lý luận mới. Thế nhưng để Kiến tạo Lý 

luận mới, phải có Nhận thức mới, và Nhận thức mới chỉ nảy sinh 

trên các chặng đường mới tức “Giai đoạn Phát triển”.  

Xét trên phương diện Lý luận, một vấn đề quan trọng cần 

xác định:  Việt Nam hiện đang ở Giai đoạn Phát triển nào?  
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b) Ba Giai đoạn Phát triển ở Việt Nam trong 

    thời gian từ năm 1976 đến nay. “Nhận thức”  

    và “Mô hình Phát triển” của mỗi Giai đoạn 

Từ 1976 đến nay, Việt Nam có ba Giai đoạn Phát triển: 

 Giai đoạn Phát triển thứ nhất:  

Năm 1976, Tổng Bí thư Lê Duẩn muốn có Lý luận mới, 

Đường lối mới, song lại thực hiện bằng cách rập khuôn một mô 

hình đã thành công ở nước ngoài có tên là “Cộng hòa XHCN kiểu 

Xô Viết”, rồi đổi tên nước từ “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” 

thành “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và Đổi tên Đảng từ 

“Đảng Lao động Việt Nam” thành “Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

Mô hình “Chính thể Mệnh lệnh & Kinh tế Mệnh lệnh” này kéo 

dài 10 năm (1976-1986). Để đơn giản có thể gọi Giai đoạn 1976 - 

1986 là Giai đoạn “Đảng nghĩ - Đảng và Nhà nước làm”. 

 Hậu quả việc xa rời Tư tưởng, Văn hóa và Đức tin Hồ Chí 

Minh để rập khuôn Mô hình “Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết” và 

lệ thuộc Liên Xô, làm Việt Nam vừa mất cơ hội và động lực phát 

triển, vừa suy giảm khả năng bảo vệ đất nước, vừa đẩy cơ hội 

bắt tay với Mỹ cho Trung Quốc. Nhờ thế Trung Quốc rất nhanh 

từ một nước nghèo thành cường quốc số 2. Việc “rập khuôn” còn 

đẩy sản xuất trong nước đến bờ suy sụp, ngoài nước bị thế giới cô 

lập và làm hàng triệu người Việt Nam phải rời bỏ đất nước bất 

hợp pháp. Không rõ vì sao, việc “rập khuôn” một thứ đã lỗi thời 

cách đây hàng thế kỷ, với những hậu quả không “thế lực thù 

địch” nào gây ra được, vẫn di hại đến hôm nay.   

Giai đoạn Phát triển thứ hai:  

Năm 1986, Tổng Bí thư Trường Chinh đã Đột phá Lý luận 

cũ, Kiến tạo Lý luận mới để tạo lập một Mô hình phát triển mới, 

với Chính trị mới, Thể chế mới, Văn hóa mới. Mô hình Phát triển 

mới này được gọi là Mô hình “Chính thể nửa Mệnh lệnh & Kinh 

tế nửa Thị trường”. Mô hình này kéo dài chừng 10 năm (1986-

1996). Để đơn giản ta gọi Giai đoạn 1986-1996 là Giai đoạn 
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“Đảng nghĩ - Đảng, Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Kết quả 

của Công cuộc Đột phá và Kiến tạo này là Việt Nam từ một nước 

đang bên bờ vực suy sụp, trong nước thì thiếu ăn, ngoài nước thì 

bị cô lập, đã trở nên một nước xuất khẩu gạo, và dần từng bước 

trở lại vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Những người làm công tác nghiên cứu gọi thành tựu của 

Nông dân và của những người Lãnh đạo tiến bộ, trong đó tiêu 

biểu là Tổng Bí thư Trường Chinh trong Giai đoạn Phát triển lần 

thứ hai là “Đổi mới lần 1”, với hàm ý và mong muốn, nếu như 

Đổi mới lần 1 là Đổi mới để Tồn tại, được Nông dân và những 

người Lãnh đạo tiến bộ thực hiện, thì về logic, tất yếu sẽ diễn ra 

Đổi mới lần 2 - Đổi mới để Phát triển, và lần Đổi mới này sẽ 

được Tầng lớp tinh hoa và những người Lãnh đạo tiến bộ mở 

màn và thực hiện với sự tham gia của toàn xã hội.  

Giai đoạn Phát triển thứ ba:  

Sau năm 1996 đã manh nha xuất hiện một Giai đoạn mới 

(được các nhà nghiên cứu gọi là “Đổi mới lần 2”). Đó là Giai 

đoạn “Đảng, Nhà nước và Nhân dân cùng nghĩ, cùng làm”. Đã 

dần xuất hiện trong xã hội những Nhận thức mới, cũng như nhiều 

Môi trường Kiến tạo & Khởi nghiệp mới, ngày càng củng cố và 

phát triển để làm tiền đề cho việc xây dựng một Lý luận mới, thay 

thế cho Lý luận cũ lỗi thời. Đây là điều hết sức thuận lợi để Kiến 

tạo Lý luận mới, Đường lối mới.  

 Giai đoạn “Cùng nghĩ, Cùng làm” tuy có từ sau năm 1996 

tức là đã gần 20 năm trên mọi lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, song 

chưa phát huy hết được tác dụng do vẫn bị giới hạn, cản trở bởi 

Mô hình “Chính thể nửa Mệnh lệnh & Kinh tế nửa Thị trường” 

của Tổng Bí thư Trường Chinh, cho dù xưa chính mô hình này đã 

từng đưa cả nước thoát nghèo, song nay đã trở nên quá chật hẹp. 

Vậy nên, vấn đề cấp bách bây giờ là xây dựng Mô hình Phát 

triển “Chính thể nửa Mệnh lệnh & Kinh tế Thị trường thực sự”, 

để làm cốt lõi cho Giai đoạn Phát triển thứ ba.  
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Cần nhận thức, mô hình “Chính thể nửa Mệnh lệnh & Kinh 

tế Thị trường thực sự” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh Kiến tạo và từ 

đây năm 1945 đã có nền Độc lập với nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa, và năm 1975, hòa bình về trên Tổ quốc thống nhất. 

Trong đó “Chính thể nửa Mệnh lệnh” kiểu Hồ Chí Minh chính là 

“Cùng nghĩ” theo cách một Đảng chủ đạo cầm quyền và các tổ 

chức khác, kể cả các Đảng khác hỗ trợ theo chuẩn tắc của Hiến 

pháp. Còn “Kinh tế Thị trường thực sự” là “Cùng làm” theo cách 

bình đẳng từ tư liệu sản xuất như đất đai, nguồn nước,… đến 

thể chế với Kinh tế Tư nhân là nền tảng và động lực.  
 

          c)  Để giữ gìn, phát huy vai trò Cầm quyền,  

               Đảng phải cùng Xã hội tạo ra Lý luận mới,    

    Giải pháp mới, phù hợp Giai đoạn mới 

Trong bối cảnh hiện nay, nếu như việc “Cùng làm” vừa 

trình bày ở trên, thì “Cùng nghĩ” được thực hiện theo cách phù 

hợp với điều kiện một Đảng cầm quyền. Đó là, thúc đẩy  hình 

thành và hỗ trợ hoạt động các tổ chức Think Tank trong mọi 

lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ chính trị, văn hóa, an ninh, quốc 

phòng, lấy đó làm cơ sở cho việc xây dựng các Môi trường thu 

hút, thúc đẩy Tầng lớp tinh hoa, vốn là những người rất “nhạy 

cảm” với quyền lực. Vì nhạy cảm với quyền lực nên khi người 

Lãnh đạo chưa đủ tâm, đủ tầm thì họ tự ẩn tàng thành người bình 

thường và tạo ra tình trạng “Nhân tài như lá mùa thu”. Song gặp 

lãnh đạo Anh minh, có Văn hóa mới, Tầm nhìn mới thì lập tức 

mọi việc sẽ  bừng sáng và “Hào kiệt đời nào cũng có”.  

Sau đó, Lãnh đạo quốc gia và bộ máy cầm quyền gồm các 

cơ quan tham mưu, tư vấn sẽ đặt hàng cho các Think Tank để  

“Cùng” tìm ra Đường lối mới, Giải pháp mới cho các nhiệm vụ 

phát triển. Dĩ nhiên, điều này đòi hỏi Lãnh đạo và bộ máy cầm 

quyền có đủ năng lực để “nhận diện” và chọn các Think Tank phù 

hợp với nhiệm vụ cần giải quyết. Nay đã rõ sự khác biệt giữa các 

tổ chức Think Tank với các cơ quan tham mưu, tư vấn nhất là 
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trong hệ thống Chính thể cầm quyền. Có thể xem “Hội nghị Diên 

Hồng” là cuộc tụ họp lớn nhất của các tổ chức Think Tank trong 

lịch sử giữ nước của Việt Nam.          

Việc Thế giới đã bước sang một Thời đại mới -Thời đại 

Sáng tạo và Hội nhập; Việt Nam đã bước sang một Giai đoạn mới 

- Giai đoạn Đảng, Nhà nước và Nhân dân “Cùng nghĩ – Cùng 

làm” đã đặt Đảng cầm quyền, nhất là trong bối cảnh chỉ có một 

Đảng, đứng trước các thách thức và dĩ nhiên cũng đứng trước các 

cơ hội vô cùng lớn trước Lịch sử và Dân tộc. 

Trong bối cảnh này, cách thức duy nhất để vừa giữ gìn, 

vừa phát huy sức mạnh của Đảng là chọn Đường lối của Đảng 

theo hướng đi cùng Nhân loại, cùng Dân tộc. Chỉ có như thế mới 

có thể nhanh chóng Kiến tạo Chính trị mới, Thể chế mới, Văn 

hóa mới, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, nhằm  đưa 

đất nước Hội nhập thực sự với Thế giới.             
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                                    Bài số 3 
 

 ĐỂ PHÁT TRIỂN MỖI QUỐC GIA ĐỀU CẦN 

 CÁC TỔ CHỨC THINK TANK CỦA MÌNH 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Người đứng đầu một Quốc gia 

lớn đã nói “Làm khó, song Nghĩ còn 

khó hơn”. Điều này ngày nay càng 

đúng trong một Thế giới “Sáng tạo 

và Kết nối”, nhất là với việc Kiến tạo 

Đường lối và Giải pháp, cho dù ở bất 

cứ trong lĩnh vực nào.  

Và vì mỗi Quốc gia, mỗi tổ 

chức đều có tính đặc thù, cho nên 

mỗi Quốc gia trên thế giới, muốn 

phát triển, trước hết phải có Tầng 

lớp tinh hoa và các tổ chức Think 

Tank của mình lớn mạnh.     
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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               NỘI DUNG Bài số 3  

 

a) Trong các nước phát triển, các tổ chức  

Think Tank đã trở nên một yếu tố không  

thể thiếu trong đời sống xã hội hiện đại   
 

b) Trong lịch sử Việt Nam, cha ông ta đã  

trọng dụng hiền tài và hình thành, sử dụng  

các tổ chức tương tự như Think Tank   
 

c) Nhu cầu hình thành Tầng lớp tinh hoa và các tổ 

chức Think Tank ở Việt Nam đang ngày một lớn 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA TỔ CHỨC THINK TANK Ở BỐI CẢNH VIỆT NAM                                                19                                                         

                                 Bài số 3 

 ĐỂ PHÁT TRIỂN MỖI QUỐC GIA ĐỀU CẦN 

 CÁC TỔ CHỨC THINK TANK CỦA MÌNH 
 

 

a) Trong các nước phát triển, các tổ chức  

Think Tank đã trở nên một yếu tố không  

thể thiếu trong đời sống xã hội hiện đại  

Hầu hết các tổ chức Think Tank là tổ chức phi lợi nhuận, 

phi đảng phái. Hoạt động chủ yếu và cũng là cơ sở có nguồn thu 

chính của các Think Tank là tư vấn hoặc nghiên cứu liên quan tới 

Dự án. Ngoài ra, các tổ chức Think Tank còn được chính phủ, 

cộng đồng và công ty tư nhân tài trợ kinh phí. Ở các nước phát 

triển như Hoa Kỳ, Canada,… các tổ chức này được miễn thuế.  

Trong thế kỷ 20, phần lớn các Think Tank – các viện 

chính sách công độc lập thực hiện nghiên cứu và cung cấp tư 

vấn về chính sách công, được thành lập chủ yếu ở Hoa Kỳ với số 

lượng lớn, sau đó là Canada, Anh, Tây Âu. Ở châu Á, Think Tank 

cũng đã tồn tại ở nhiều nước, song trong một số nước, đó mới chỉ 

là các tổ chức mang tính Think Tank, bởi thiếu sự độc lập và 

mối liên hệ mật thiết với các bộ ngành của chính phủ.  

Trong thập niên 80, 90, do Toàn cầu hóa, đã có gia tăng 

đáng kể các tổ chức Think Tank trên thế giới, với hơn một nửa 

Think Tank được thành lập từ năm 1980. Thực tiễn cho thấy: 

Muốn thành công mỗi Quốc gia phải luôn “Sáng tạo Lý luận, 

Sáng tạo Thực tiễn, Sáng tạo Chế độ”; Song việc này thường 

vượt quá năng lực cá nhân, các cơ quan tham mưu hay các nhóm 

tư vấn. Vì thế, sẽ rất cần xã hội trợ giúp thông qua hoạt động của 

các Think Tank trong việc: 1. Tạo lập Ý tưởng; 2. Định hướng 

Dư luận; 3. Thu hút, Đào tạo Nhân tài.  Vì thế, người ta còn gọi 

các tổ chức Think Tank là “Não bộ thứ hai” của Chính thể.  

Với quan niệm chấn hưng quốc gia, trước hết là chấn hưng 

Chiến lược, nên các nhà Cầm quyền trên thế giới đều chú ý thu 

hút Tầng lớp tinh hoa. Vì thế họ coi trọng các Think Tank - một 
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dạng Tổ chức nghiên cứu đặc biệt về Kiến tạo Chủ trương, Chính 

sách, … nhằm thu hút các chuyên gia độc lập có Khả năng 

nghiên cứu; có Cảm hứng Lý luận và Kinh nghiệm Thực tiễn. 

Theo một Báo cáo năm 2017 của Mỹ thì tính đến hết 2016,  

toàn cầu có 7.815 tổ chức Think Tank, trong đó Mỹ đứng đầu thế 

giới với 1.872, tiếp sau là Trung Quốc với 512, Anh với 444, Ấn 

Độ - 293, Đức – 225, Nhật – 116, Nga – 103, Việt Nam – 10 tổ 

chức. Một Báo cáo khác trước đó của Trung Quốc lại cho rằng 

việc hoạch định Chiến lược ở Mỹ chỉ sai cỡ 5%, với 1.777 Think 

Tank; Trung Quốc sai cỡ 30%, với 74 Think Tank;  Anh: 253; 

Đức: 186; Ấn Độ: 121; Nhật: 105 Think Tank.  

Thấy rõ tác dụng thúc đẩy tiến bộ xã hội của Think Tank, 

cho nên ở các nước phát triển, Chính phủ, Cộng đồng và Cá nhân 

thường chú ý hỗ trợ các tổ chức này, và trong chừng mực nào đó, 

mức độ phát triển một Quốc gia còn có thể được đánh giá theo số 

lượng, chất lượng của các tổ chức Think Tank. 
 

b) Trong lịch sử Việt Nam, cha ông ta đã  

trọng dụng hiền tài và hình thành, sử dụng  

các tổ chức tương tự như Think Tank   

Các vị vua sáng của Việt Nam, từ Lê Thánh Tông tới 

Quang Trung, ai cũng đặc biệt coi trọng tham vấn Tầng lớp tinh 

hoa, và tạo điều kiện cho tầng lớp này hoạt động phục vụ xã hội, 

phục vụ chế độ cầm quyền. Ví như Vua Quang Trung, cho dù 

dưới trướng không thiếu tướng tài, binh giỏi vẫn ba lần lên núi cầu 

kiến Nguyễn Thiếp để hỏi kế sách đánh giặc xâm lược và được 

ông khuyên: "Đánh gấp thì không ngoài mười ngày sẽ phá tan. 

Trì hoãn thì khó lòng được nó".  

Cảm phục trí tuệ, nhân cách của Nguyễn Thiếp, vua Quang 

Trung gọi ông là “La Sơn Phu tử - người Thầy trên núi La Sơn”. 

Năm 1789, khi vừa phá tan xâm lược, nhà vua lại mời ông đến bàn 

quốc sự và được ông tấu trình lên 3 việc: 1) “Quân đức” (tức theo 

đạo Thánh hiền để trị nước); 2) “Dân tâm” (tức dùng nhân chính 
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để thu phục lòng dân); 3) “Học pháp” (tức chăm lo việc giáo 

dục). Tuy là ba song thực chất vẫn là một vì Nguyễn Thiếp giải 

thích cho Nhà vua: "Dân là gốc nước, gốc vững nước mới yên". 

Vua Quang Trung coi trọng khuyến nghị của Nguyễn 

Thiếp. Năm 1791, Đức vua ban chiếu lập "Sùng chính Thư 

viện" đúng nơi Nguyễn Thiếp ở ẩn và mời ông làm Viện trưởng. 

 Cảm nghĩa cử này, La sơn Phu tử Nguyễn Thiếp hết lòng nghiên 

cứu, đào tạo nhân tài, chuẩn bị kế sách cho vua. Chỉ nội việc này, 

có thể nói, nếu như về quân sự, lần đầu tiên Việt Nam có một vị 

Hoàng đế đã xây dựng một lực lượng hùng mạnh với một lối tác 

chiến hiện đại là Hải quân đánh bộ, mà sau này chỉ nước Mỹ mới 

có, thì vua Quang Trung cũng rất sớm là một trong các vị vua tiên 

phong trong việc thúc đẩy hoạt động của Think Tank Việt Nam 

mà “Sùng chính Thư viện” là một ví dụ minh họa.   
 

 

b) Nhu cầu hình thành Tầng lớp tinh hoa và các tổ 

chức Think Tank ở Việt Nam đang ngày một lớn  

Nhiều việc bất hạnh ít thấy nay dồn dập xẩy ra, hỏa hoạn 

liên tục ở nhiều khu dân cư, các trọng án dã man giết người, vợ 

giết chồng, con cháu giết cha mẹ, ông bà, rồi nguyên Ủy viên Bộ 

Chính trị bị đi tù vì tham nhũng; rồi cựu Trung tướng Công an, 

nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt giữ vì bảo kê 

cho đánh bạc,… rồi đến chuyện “trước học mới làm quan, nay 

làm quan mới có học… hàm”, liên quan đến việc lình xình trong 

bình xét Giáo sư, Phó Giáo sư, và không thiếu các chuyện tương 

tự đang diễn ra trong mọi lĩnh vực, trên toàn xã hội.  

Vì sao liên tiếp xảy ra các chuyện không vui như vậy? Đó  

là điềm báo vận nước? Là kết quả đạo đức suy thoái? Là quyền 

lợi nhóm hoành hành? Hay đơn giản là kết quả của chiến dịch 

chống Tham nhũng không chừa vùng cấm? Những vấn đề nêu 

trên đều hợp lý, song mới mô tả cái “Ngọn”, có chữa mãi cũng 

không giải quyết được những bất cập trong Thực tiễn.  

Có hai vấn đề được xem là “Gốc”: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1791
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Thứ nhất là Lý luận quá lạc hậu:  

Một Lý luận vẫn còn hướng xã hội phải “Đấu” nhau mới 

có động lực phát triển; Một Lý luận vẫn còn dạy “Vật chất” trên 

hết, trên cả Văn hóa và Đạo đức; Một Lý luận vẫn còn bắt chỉ 

được chọn Lãnh đạo thuộc “Giai cấp Lãnh đạo”. Một Hệ thống 

Lý luận như thế, không gây hậu quả mới là lạ. Chưa kể đó là một 

Hệ thống Lý luận “Phủ nhận Thực tiễn”, “Ít lý, ít tình”, “Duy ý 

chí”, “Không tưởng”, “Không Hiệu quả”.  

Những chuyện trên cho thấy Lý luận lạc hậu dẫn đến bất 

cập trong hành động. Ví như bắt giữ một số cán bộ Lãnh đạo cao 

cấp, nhưng mới “khởi tố” tức là bắt đầu quá trình tố tụng, chưa 

biết có tội hay không, đã vội không gọi nhau là Đồng chí và biến 

“Đương” thành “Cựu”. Thế nhỡ tòa án xử vô tội thì thế nào? Hay 

là tòa khó xử khác, do có điều gì “Đứng trên cả Hiến pháp”?  

Từ các vụ việc không vui trên, sẽ thấy khi “Nghĩ bất 

chính (Lý luận lạc hậu)” thì “Làm tắc loạn (Thực tiễn khó phát 

triển)” và cả xã hội trên và dưới đều phải chịu hậu quả. Ví như ở 

các vụ việc trên, không chỉ các Lãnh đạo, mà con cái, họ hàng 

của họ, và cả xã hội và Thế hệ trẻ cũng phải nhận hậu quả.     

 Thứ hai là Tầng lớp tinh hoa phải ẩn tàng:  

Vì “Chính thể mới”, “Văn hóa mới” chỉ thành hiện thực, 

khi có sự tham gia của cả dân tộc, nên rất cần những người có 

Phẩm cách, có Trí tuệ để làm gương cho cái “Mới mẻ, Tốt tươi ”; 

Họ cũng cần có Chí khí, có Bản lĩnh để chống cái “Cũ kỹ, Hư 

hỏng”. Trong khi đó, Tầng lớp tinh hoa hiện lại ẩn tàng. Vậy 

nên, để phát triển nhất thiết phải xây dựng và thúc đẩy cùng lúc, 

đồng bộ ba yếu tố Mô hình Phát triển mới, Thế hệ mới với Đức 

tin mới, Tầng lớp tinh hoa mới và tổ chức Think Tank. 

Chính vì vậy, nhu cầu hình thành Tầng lớp Tinh hoa và tổ 

chức Think Tank tại Việt Nam hiện nay đang ngày càng trở nên 

cấp bách và là xu thế tất yếu.    
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                                               Bài số 4 
 

                   NĂM MỐC SON CHỨNG TỎ ĐÃ HỘI ĐỦ          

                     ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH TẦNG LỚP  

              TINH HOA MỚI VÀ THINK TANK VIỆT NAM  
 

  
                                      

 

 

 

 

 

 
 

Mô hình Cộng hòa XHCN 

kiểu Xô Viết hiện nay thực chất chỉ   

còn tác dụng để “Kế thừa”. Vì thế, 

cần sớm có một Lý luận “Mới mẻ, 

Tốt tươi”, như cách nói của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, phù hợp với Giai đoạn 

phát triển mới của đất nước. 

Hiện Việt Nam đã hội đủ điều 

kiện để Kiến tạo Lý luận mới nhờ  

sự hình thành Tầng lớp tinh hoa mới 

và các Tổ chức Think Tank.   
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a) Mốc son thứ nhất chừng 10 năm sau 1976, Việt  

     Nam từ bỏ Mô hình cũ, xây dựng Mô hình mới   
 

b) Mốc son thứ hai hơn 30 năm sau 1976, Việt Nam  

             bắt đầu xác định cần phải Thay đổi Lý luận   
   

c) Mốc son thứ ba đúng 40 năm sau 1976, Chính phủ 

     Việt Nam bắt đầu Thay đổi Mô hình Thể chế    

 

d) Mốc son thứ tư hơn 40 năm sau 1976, Đảng cầm   

     quyền cũng bắt đầu Thay đổi Mô hình Lý luận  
  

e)  Mốc son thứ năm là cùng thời điểm này, Xã hội cũng  

            bắt đầu Thay đổi để “Cùng dẫn dắt, Cùng Hành động”  
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                                    Bài số 4 
 

          NĂM MỐC SON CHỨNG TỎ ĐÃ HỘI ĐỦ          

             ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH TẦNG LỚP  

      TINH HOA MỚI VÀ THINK TANK VIỆT NAM  
 

        
a) Mốc son thứ nhất chừng 10 năm sau 1976, Việt   

    Nam từ bỏ Mô hình cũ, xây dựng Mô hình mới 

    (Năm 1986, xác lập Mô hình “Chính thể   

    nửa Mệnh lệnh, Kinh tế nửa Mệnh lệnh”)          

 Năm 1986, Tổng Bí thư Trường Chinh đã tạo nên mốc son 

thứ nhất, khi về mặt Lý luận ông đánh giá Mô hình Phát triển 

“Chính thể Mệnh lệnh & Kinh tế Mệnh lệnh” do Tổng Bí thư Lê 

Duẩn rập khuôn năm 1976 theo mô hình “Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa kiểu Xô Viết” là kết quả của tư tưởng: “Tả khuynh, Ấu trĩ, 

Duy ý chí, Trái quy luật khách quan… Khi đã mắc sai lầm lại 

Bảo thủ, Trì trệ, Không dũng cảm sửa chữa…”    

Theo ông, Đổi mới phải diễn ra trước hết trong lãnh đạo: 

“Cuộc đấu tranh diễn ra trong nội bộ Đảng, trong bộ máy Nhà 

nước và các đoàn thể, trong nội bộ nhân dân, trong từng cấp, 

từng ngành, và ngay trong chính bản thân mỗi chúng ta.”    

Mốc son Đổi mới năm 1986 có ý nghĩa lớn về mặt Lý luận 

là đã làm xuất hiện hai yếu tố mới, vốn không có trong Mô hình 

“Chính thể Mệnh lệnh và Kinh tế Mệnh lệnh kiểu Xô Viết”. Đó là  

“Thị trường” và “Kinh tế Tư nhân”. Nhờ  xuất hiện hai yếu tố này 

nên Việt Nam đã từ nghèo đói trở nên một Quốc gia xuất khẩu 

gạo hàng đầu  thế giới. Các nhà máy, cơ sở sản xuất của Nhà nước 

được giảm bớt “Xin - Cho” và hoạt động hiệu quả hơn với Mô 

hình “Chính thể nửa Mệnh lệnh & Kinh tế nửa Thị trường (còn 

gọi là Kinh tế thị trường định hướng XHCN )”.  

Tuy  nhiên, sau một thời gian quá dài, đến nay mô hình này 

đã trở nên bất cập và đã đến lúc được thay thế bằng Mô hình 

“Chính thể nửa Mệnh lệnh & Kinh tế Thị trường thực sự”. 
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b) Mốc son thứ hai hơn 30 năm sau 1976, Việt Nam  

     bắt đầu xác định cần phải Thay đổi Lý luận 

    (Năm 2007, cụm từ “Học thuyết Hồ Chí Minh” có 

    trong văn bản chính thức Hội đồng Lý luận TW)       

Ngày 27/11/2007 Hội đồng Lý luận TW đã tạo lập mốc son 

thứ hai khi ra văn bản số 193-CV/HĐLLTW, mở đầu việc Hội 

đồng Lý luận TW bắt đầu chương trình nghiên cứu mới, với tên 

gọi và nội dung đã được thể hiện rất rõ trong văn bản: “Lý thuyết 

phát triển Việt Nam trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21, trong đó 

phần cốt yếu là Học thuyết, Chủ thuyết Phát triển Hồ Chí Minh”.  

Đây là văn bản chính thức đầu tiên của Đảng sử dụng 

thuật ngữ “Học thuyết, Chủ thuyết Phát triển Hồ Chí Minh”. 

Điều này có ý nghĩa lớn vì cơ quan Tư vấn Lý luận của Đảng đã 

bắt đầu tiến trình xác định tư tưởng Hồ Chí Minh không phải “Áp 

dụng sáng tạo” một Chủ nghĩa ngoại lai như vẫn tuyên truyền, mà 

là một Học thuyết, Chủ thuyết Phát triển của Việt Nam. 

Tháng 12/2007, Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA xuất 

bản cuốn “Học thuyết Hồ Chí Minh – Hành trang để định vị và 

đi tới tương lai”, công bố kết quả Công trình nghiên cứu cùng tên, 

trong đó Tư tưởng Hồ Chí Minh được nhấn mạnh là một Học 

thuyết, Chủ thuyết Phát triển của Việt Nam.  
 
 

c)  Mốc son thứ ba là 40 năm sau 1976, Chính phủ 

      Việt Nam bắt đầu Thay đổi Mô hình Thể chế  

    (Năm 2016, mở màn Công cuộc “Chính phủ   

    Kiến tạo Liêm khiết và Quốc gia Khởi nghiệp”) 

Năm 2014, xuất hiện “Thông điệp Năm mới 2014”, trong đó 

nêu rõ cần một Thể chế mới, với “Dân chủ và Nhà nước Pháp 

quyền là một cặp song sinh”, “Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 

của Nhân dân”, ...  Có thể hiểu, đây là một Thể chế thượng tôn 

Con người, Tổ quốc và Tiến bộ, và từ đây báo hiệu sẽ chấm dứt 

lối nghĩ: Phải làm tất cả cho thành công của một Chủ nghĩa, để 

rồi 100 năm nữa cũng không biết đi đến đâu.    
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Từ đây, những người có trách nhiệm đã tập trung hơn cho  

Quyền lợi Quốc gia khi tuyên bố ở Quốc hội và quốc tế rằng 

Hoàng Sa và Trường Sa là đất đai, cương thổ của Việt Nam và 

phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Cũng như trước cảnh 

những người biểu tình bị ngăn cản, họ đã mạnh mẽ đề nghị Quốc 

hội cần có Luật biểu tình.   

Điều này làm nhớ lại, chỉ hơn một tháng sau khi đọc Tuyên 

ngôn Độc lập - Việt Nam Khởi nghiệp vào ngày 2/9/1945, mở ra 

cho Việt Nam một Thời đại mới – Thời đại Độc lập, ngày 

17/10/1945 Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nói về Mục tiêu Khởi nghiệp 

vì Phát triển tiếp theo là: “Nước Độc lập mà dân không hưởng 

Hạnh phúc –Tự do thì Độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.  

Từ đây, ngày 4/5/2016 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên 

bố: “Năm 2016 là Năm Khởi nghiệp của mọi thành phần, tầng lớp 

nhân dân”, và nhắc về Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra. 

Ông chỉ đạo: “Thể chế ràng buộc sự phát triển thì phải bãi bỏ 

ngay, đừng bắt chúng ta phải chạy theo, phải sợ một cách vô lý”.  

Đây là một chỉ báo cho việc bắt đầu mở ra một Thời đại 

mới – Thời đại Phát triển, Thời đại từ bỏ Tư duy “Hẹp hòi, Chia 

rẽ, Áp đặt”,  quyết tâm xây dựng “Chính phủ Kiến tạo, Liêm khiết 

và Quốc gia Khởi nghiệp” để người Dân được Tự do, Hạnh phúc. 
   

d)  Mốc son thứ tư là hơn 40 năm sau 1976, Đảng cầm   

  quyền chuẩn bị bắt đầu Thay đổi Mô hình Lý luận  

         (Năm 2017, tuyên bố chấm dứt sự “Lạc hậu của  

       Lý luận”, không để “Chán Đảng, xa rời Chính trị”)  

Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo nên mốc 

son thứ tư khi tuyên bố phải chấm dứt việc “Kéo dài tình trạng 

Lạc hậu của Lý luận”, vì điều đó làm xã hội và thế hệ trẻ “Chán 

Đảng, xa rời Chính trị”, làm đất nước chậm phát triển.  

Tuyên bố của Tổng Bí thư có ý nghĩa lớn vì đây là tiền đề  

để Kiến tạo Đường lối mới. Có lẽ ông và bộ máy lãnh đạo đã nhận 
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rõ: Cứ “Kéo dài tình trạng Lạc hậu của Lý luận”, tức giữ quá lâu 

Đường lối cũ tất làm Đảng suy giảm “Lãnh đạo”, chỉ còn “Cầm 

quyền”.  Song muốn thế cũng không dễ, vì “Lãnh đạo” và “Cầm 

quyền” là hai mặt của một vấn đề, cho nên nếu không Đột phá để 

giữ vững “Lãnh đạo” nhờ có Lý luận mới để Kiến tạo Đường 

lối mới, thì việc mong “Cầm quyền” nhờ “Giữ Đường lối cũ bằng 

mọi giá” cũng mong manh như chỉ mành treo chuông. 

Chấm dứt kéo dài tình trạng lạc hậu của Lý luận còn đồng 

nghĩa với chấm dứt việc cự tuyệt các thành tựu của nhân loại; 

chấm dứt “Duy ý chí”, như có người từng nói “Hiến pháp là văn 

bản quan trọng thứ hai sau Cương lĩnh của Đảng”, trong khi 

trên thế giới các đảng tranh cử bằng cách thuyết phục cử tri, 

Cương lĩnh của đảng mình là cách thực thi Hiến pháp tốt nhất; 

và bắt đầu chấm dứt việc “Không tam quyền phân lập”, “Chống 

Xã hội Dân sự”,… làm đất nước chậm phát triển. 

Rõ ràng, nguyên nhân của nguyên nhân làm đất nước lạc 

hậu là do cố giữ những Nhận thức cũ, Đường lối cũ và lầm tưởng 

là bảo vệ Đảng, trong khi chính điều đó lại làm Đảng suy giảm 

quyền lực nhanh nhất.  

Bởi chữa bệnh cần theo “Căn” chứ không theo “Chứng”, 

cho nên Việt Nam sẽ khó thực hiện “Đoàn kết Dân tộc” một khi 

vẫn kiên định bảo thủ thứ Chủ nghĩa “Hẹp hòi - Phân biệt - Áp 

đặt”, dẫn đến buộc phải làm những việc “Ngọn” như chống Tham 

nhũng vật chất mà không có Lý luận để nhận thức cái “Gốc” gây 

tham nhũng bùng phát là Chính thể và Văn hóa lạc hậu.  

Vấn đề không phải ở chỗ áp đặt những người Dân phải “Yêu 

Đảng, gần Chính trị” và khi không được như vậy, thì lại coi họ là 

“Thế lực thù địch”, mà hơn bao giờ hết phải làm mới Đảng, làm 

mới Chính trị, thông qua xây dựng “Một Chính thể mới, một 

Văn hóa mới” bắt nguồn từ một Lý luận mới , để mỗi thế hệ 

người Việt Nam, đều có lại Niềm tin với Đảng và Khát vọng, 

Trách nhiệm đóng góp cho Đất nước.         
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e) Mốc son thứ năm là cùng thời điểm này, Xã hội cũng  

            bắt đầu thay đổi để “Cùng dẫn dắt, Cùng Hành động”  

 (Năm 2018, hội đủ điều kiện chứng tỏ sự hình  

    thành và lớn mạnh của Think Tank Việt Nam)  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật cái “Cũ” cần khắc 

phục ngay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ cái “Mới” 

cần thực hiện sớm và yêu cầu “Thể chế phải phù hợp hơn”. 

Song tất thảy đều chưa làm rõ Lý luận, cũng như chưa làm rõ 

các Giải pháp cụ thể để thực hiện trong bối cảnh hiện tại.  

Đây là một trong các động lực và nhu cầu cấp bách hình 

thành xu hướng tạo lập các tổ chức Think Tank mới nhằm góp 

phần biến các Nhận thức của Lãnh đạo và Xã hội thành hiện 

thực. Điều này cũng cho thấy việc hình thành các Tổ chức Think 

Tank ở Việt Nam là phù hợp với nhu cầu và là xu thế tất yếu. 

Trong khuôn khổ này, Viện Nghiên cứu SENA đã gửi tới 

các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cá nhân và tổ chức có trách 

nhiệm hai cuốn “Suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát triển” vào đầu 

năm 2017 và cuốn “Để Việt Nam Đàng hoàng hơn, To đẹp hơn, 

Mạnh mẽ hơn” vào đầu năm 2018.  

Hai cuốn này đã đề xuất những kiến nghị ban đầu về Mô 

hình và Giải pháp Chiến lược mà Chính thể và Xã hội đang cần 

trên nền tảng một hệ thống Nhận thức mới, Lý luận mới. Cũng 

như qua đó còn chứng tỏ, các tổ chức Think Tank ở Việt Nam đã  

trưởng thành cả về chất và lượng, có thể cùng Lãnh đạo, bộ máy 

cầm quyền với các cơ quan tham mưu, tư vấn, và Xã hội kiến tạo 

nên Lý luận mới, Mô hình Phát triển mới, Văn hóa mới, làm cho 

đất nước được phát triển.         

Các chuyên gia của Viện N/C - Think Tank SENA cho rằng, 

nếu muốn năm 2045 Việt Nam trở thành một Quốc gia Phát triển, 

thì phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố, đó là: 1) Một Chính thể Dân chủ 

Pháp quyền; 2) Một Thế hệ Công dân mới với Đức tin mới;         

3) Một Tầng lớp tinh hoa mới. Trong đó, để có một Thế hệ mới, 
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cần ít nhất chừng 15 năm đào luyện từ lớp 1 đến Cao đẳng và 

Đại học trong môi trường xã hội của “Chính thể Dân chủ Pháp 

quyền & Kinh tế Thị trường hiện đại”.  

Muốn vậy cần quan niệm Thế hệ hiện tại là Thế hệ Quá 

độ, có sứ mệnh là bệ phóng cho thế hệ mới – Thế hệ Công dân 

Kỹ thuật số, Công dân toàn cầu. Cũng như phải có Nhận thức 

mới để xây dựng ngay Mô hình phát triển quá độ, Mô hình “Chính 

thể nửa mệnh lệnh & Kinh tế Thị trường thực sự”, đã được khởi 

xướng ngay từ năm 1945.              

Điều này cũng chỉ rõ vì sao các chuyên gia của Viện N/C - 

Think Tank SENA lại cho rằng: “Tiền đề để năm 2045 Việt Nam 

trở thành một Quốc gia Phát triển – Một Quốc gia Văn hóa có nền 

kinh tế tiên tiến là đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh với đặc trưng 

“Bình đẳng - Hòa hợp - Sáng tạo” trở lại thống soái”. Đây cũng 

là mục tiêu và động lực cho các hoạt động của Việt Nam trong bối 

cảnh trên toàn cầu đã xuất hiện Cuộc Cách mạng 4.0, một công 

cuộc Kết nối lớn Nhân loại, Thiên nhiên và Đức tin.    
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                                    Bài số 5. Thay Lời kết 

 

                  HÌNH THÀNH TẦNG LỚP TINH HOA MỚI  

               VÀ CÁC TỔ CHỨC THINK TANK VIỆT NAM  

                                 LÀ XU THẾ TẤT YẾU 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

Nếu Kiến tạo là sứ mệnh của 

Lãnh đạo, Khởi nghiệp là sự nghiệp 

của Quần chúng thì Tầng lớp tinh 

hoa và các tổ chức Think Tank là  

cây cầu lớn gắn kết hai vùng này. 

Nó chuyển đổi năng lượng từ vùng 

này sang vùng kia và ngược lại sau 

khi đã thêm vào đó giá trị của mình, 

giúp cho mỗi vùng phát triển hơn.  

Thực tiễn tại các nước phát 

triển cho thấy, nếu giữa Lãnh đạo, 

Xã hội và Tầng lớp Tinh hoa có sự 

kết nối khăng khít sẽ tạo nguồn sức 

mạnh mới thúc đẩy đất nước tiến 

bộ. Việt Nam cũng phải như vậy. 
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                          NỘI DUNG Bài số 5. Thay lời kết  
 

a) Kiến tạo, Khởi nghiệp và Tầng lớp tinh hoa với tổ 

chức Think Tank là một chỉnh thể gắn kết hữu cơ  
  

b) Vai trò ngày càng lớn của Tầng lớp tinh hoa và tổ  

chức Think Tank ở Thời đại “Sáng tạo và Kết nối”  
 

c) “Việt Nam và Hồ Chí Minh” là “Dĩ bất biến” để 

     “Ứng vạn biến”, là kim chỉ nam cho Think Tank     

     tạo lập Lý luận mới, Mô hình mới, Văn hóa mới      
        

d) Khó khăn với các tổ chức Think Tank Việt Nam,  

     qua một vụ việc đang diễn ra với Viện N/C SENA  
 

e)  Xu thế tất yếu của việc hình thành Tầng lớp 

                tinh hoa mới và tổ chức Think Tank Việt Nam  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA TỔ CHỨC THINK TANK Ở BỐI CẢNH VIỆT NAM                                                33                                                         

                                  Bài số 5. Thay Lời kết 
 

                HÌNH THÀNH TẦNG LỚP TINH HOA MỚI  

              VÀ CÁC TỔ CHỨC THINK TANK VIỆT NAM  

                                 LÀ XU THẾ TẤT YẾU 
   

a) Kiến tạo, Khởi nghiệp và Tầng lớp tinh hoa với tổ  

            chức Think Tank là một chỉnh thể gắn kết hữu cơ  

Nếu xem chức năng của Lãnh đạo là Kiến tạo Đường lối và 

Giải pháp Chiến lược; thì ứng dụng Đường lối, Giải pháp vào 

Thực tiễn sẽ là xã hội. Dĩ nhiên, xã hội sẽ thực hiện không tốt 

nếu như chưa nắm vững và thấu hiểu kỳ vọng của Lãnh đạo 

trong công việc của mình. Khi đó, những người ưu tú nhất sẽ 

giúp những người Lao động hiểu được kỳ vọng của Lãnh đạo, 

bằng chính ngôn ngữ, việc làm có tính chuyên biệt của họ.   

Ngược lại, những người ưu tú nhất trong mỗi lĩnh vực kinh 

tế xã hội mà trong đây gọi là Tầng lớp tinh hoa sẽ vừa là nguồn 

nhân lực Lãnh đạo, vừa mang đến cho Lãnh đạo những tri thức 

trong lĩnh vực của họ, giúp Lãnh đạo từ đó đưa ra những luận 

điểm mới. Đó là lý do vì sao lại nói Tầng lớp tinh hoa vừa là Cầu 

nối, vừa là Động lực và Thành tố  của Kiến tạo và Khởi nghiệp.  
 

b) Vai trò ngày càng lớn của Tầng lớp tinh hoa và tổ    

    chức Think Tank ở Thời đại “Sáng tạo và Kết nối”  

 Có thể sử dụng các tên gọi khác nhau, song các nhà nghiên 

cứu trên thế giới đều thống nhất ở một điểm rằng, một Thời đại 

mới với đặc trưng “Bình đẳng - Hòa hợp – Sáng tạo” đã xuất hiện. 

Những đặc trưng này cũng là đặc trưng của Tầng lớp tinh hoa. 

Đó chính là lý do vì sao tiêu đề này lại viết: “Vai trò Tầng lớp tinh 

hoa và tổ chức Think Tank trong Thời đại “Sáng tạo và Kết nối” 

ngày càng lớn. Ở Việt Nam, do thói quen “thích khen” nên Tầng 

lớp tinh hoa không được khuyến khích, thậm chí còn bị ngộ nhận  

là rất gần với “Địch”. Giờ đây đã đến lúc thay đổi quan niệm, rằng 

Tầng lớp tinh hoa chính là bộ phận xã hội có tính “Ta” nhất, và 

cần được ưu tiên phát triển hàng đầu nhất. 
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Think Tank là các tổ chức có nhiệm vụ tự thân là  

đóng góp các đề xuất Sáng tạo và Thiết thực cho Nhà nước  

và Xã hội vì tiến bộ Quốc gia và Hội nhập Quốc tế 

Viện Brookings, Mỹ, thành lập năm 

1916 là tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái, 

tên đầu là Viện Nghiên cứu Chính phủ (IGR) 

với sứ mệnh là “Tổ chức tư nhân đầu tiên 

cống hiến cho việc phân tích các vấn đề 

Chính sách công ở cấp độ Quốc gia”. 

Brookings góp phần tạo ra Liên Hợp Quốc, Kế hoạch Marshall, 

Văn phòng Ngân sách Quốc hội; góp phần cải cách thuế, phúc lợi, viện 

trợ nước ngoài. Năm 1968, Richard Nixon lên làm Tổng thống Mỹ, Trợ 

lý Tổng thống Mỹ đòi "firebombing - Đánh bom hủy diệt" viện này. 

Song công việc của Brookings vẫn tiến triển và nay vẫn là Think Tank 

số một của Thế giới, được Chính phủ và Xã hội Mỹ tín nhiệm.    
 

Ảnh trên: Một số ấn phẩm của Viện N/C SENA từ 2002 đến nay. 

Ảnh dưới: Sách “Việt Nam nhất định phát triển” của SENA, 

2002, có lời tựa của GS. AHLĐ Vũ Khiêu: “Thu lấy Tinh hoa thời Trí 

tuệ; Mở ra Đường lớn đến Tương lai”. Nếu “Thời Trí tuệ” là thời 

Kinh tế Tri thức, thì “Thu lấy Tinh hoa” & “Thu lấy (Tầng lớp) Tinh 

hoa”, sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của Xã hội và Chính thể cầm quyền.  

Cuốn sách này (cũng 

bị đánh giá “Trái đường 

lối”) gồm năm chương:        

1) Bàn về Lý luận trong 

Giai đoạn hiện nay; 2) Phát 

triển Kinh tế bằng con 

đường nào; 3) Mở rộng 

không gian nuôi trồng và 

xây dựng Kinh tế nông 

nghiệp, nông thôn; 4) Đổi mới Khoa học - Thành tựu kinh tế; 5) Vai trò 

Mở cửa với Phát triển. Tay gập bìa sách viết: “Khi Đất nước - Không 

gian sinh tồn của dân tộc đã về một mối, thì kế tục Sự nghiệp cha ông 

và Bác Hồ chính là Gìn giữ, Phát triển Không gian sinh tồn này”.   
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c)  “Việt Nam & Hồ Chí Minh” là “Dĩ bất biến” để 

     “Ứng vạn biến”, là kim chỉ nam cho Think Tank     

      tạo lập Lý luận mới, Mô hình mới, Văn hóa mới         

Khát vọng Việt Nam là Quốc gia phát triển vào năm 2045, 

năm thứ 100 đất nước Độc lập, hiện vẫn mờ nhạt, song với mong 

muốn này, trong gần 20 năm liên tục, Viện N/C SENA đã kiên trì 

góp phần kiến tạo Lý luận mới, Mô hình Phát triển mới, Giải pháp 

Chiến lược mới, đồng thời hình thành nhận thức về Văn hóa mới 

với Tầng lớp tinh hoa mới, Đức tin mới phù hợp với Thời đại mới.   

Năm 2002, cuốn “Việt Nam nhất định Phát triển” viết: Trước 

hết cần phát huy nội lực, để Ổn định cần chú trọng nông nghiệp, 

nông thôn, và để Phát triển cần Chiến lược Kinh tế Biển  cốt lõi là 

Hội nhập hóa Biển Đông (khác đầu tư nước ngoài). Năm 2007, 

Đảng, Nhà nước có Nghị quyết về Chiến lược Kinh tế Biển.  

Năm 2007, cuốn “Học thuyết Hồ Chí Minh - Hành trang để 

định vị và đi tới Tương lai” được xuất bản. Lần đầu tiên Hệ tư 

tưởng Hồ Chí Minh được xác định là một Chủ thuyết phát triển, 

với cốt lõi là Đoàn kết, tức Tạo ra Sức mạnh mới, nhờ Trân trọng, 

Liên kết, Thống nhất các sự Khác biệt, kể cả Đối lập. 

Năm 2009, cuốn “Việt Nam - Thay đổi và Hạnh phúc” nêu rõ: 

Thế giới đã sang một Thời đại mới - Thời đại Hội nhập; Trong đó, 

để Ổn định Việt Nam cần quan hệ chiến lược tốt với nước láng 

giềng Trung Quốc, để Phát triển cần thúc đẩy quan hệ chiến lược  

thực sự với các cường quốc trên Thế giới như Mỹ, Nhật, Pháp,...   

Năm 2017, cuốn “Suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát triển” với 

mong muốn nói cho Thế giới, trong Thời đại ngày nay Việt Nam 

“Là Ai?” và “Muốn gì?”; Đồng thời đề xuất 9 Đột phá Chiến 

lược, cũng như làm rõ  cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh là: “Dân tộc 

và Thế giới”; “Độc lập và Đồng minh”, đều là Một và như vòng 

xoáy ốc, tùy Duyên mà Khởi.   

Năm 2018, cuốn “Để Việt Nam To đẹp hơn, Đàng hoàng hơn, 

Mạnh mẽ hơn” tái bản lần 3 vào tháng 2/2018 (bản in lần đầu và lần   
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Hơn nửa số 7.815 Think Tank trên thế giới được lập vào 

thập niên 1980 thế kỷ 20. Hoa Kỳ đứng đầu với 1.872 tổ chức, 

thứ hai là Trung Quốc với 512. Các số liệu này nói gì? 
 

Hoa Kỳ là cường quốc số 1 trên thế 

giới còn Trung Quốc là cường quốc số 2. 

Phải chăng được vậy là do trước hết họ có 

Tầng lớp tinh hoa và Think Tank với số 

lượng, chất lượng nhất nhì thế giới?  

Việt Nam được một số tổ chức quốc 

tế tính là có từ 7 đến 10 Think Tank, song 

công bằng mà nói, các tổ chức này mới có 

tính Think Tank, do vẫn phụ thuộc nhiều 

vào Nhà nước và phần lớn trong đó là các 

tổ chức trong lĩnh vực cụ thể. 
 

Ảnh bên: Cuốn “Suy ngẫm về Tuyên 

ngôn Phát triển” do Viện N/C SENA ấn 

hành và gửi biếu tháng 9/2017. Cuốn sách gồm 11 bài viết có tiêu đề 

được trình bày dưới đây: 
 

 

 

1) Đã đến lúc Đột phá để  

Kiến tạo, vì thế cần “Suy ngẫm 

về Tuyên ngôn Phát triển” 

2) Trước hết cần Làm rõ và  

Thống nhất về thực chất Tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

3) Thước đo của Chính trị là  

Niềm tin, của Quản trị là Hiệu 

quả,  của Kỹ trị là Đúng, Sai 

4) Kiến tạo - Sứ mệnh Lãnh đạo  

5) Khởi nghiệp -  Sự nghiệp của 

Toàn dân     

6) Ba cột trụ Văn hóa Kiến tạo  

– Ba chức năng của Lãnh đạo 
 

 

 

7)   Xây dựng Văn hóa Khởi 

nghiệp  –  Sức sống của Tinh thần 

 Khởi nghiệp 

8) Tạo Môi trường Kiến tạo &  

Khởi nghiệp để Việt Nam thành  

Quốc gia Văn hóa tiên tiến                

9) Hồi tưởng Lịch sử và 

Đường đến Tương lai. 

10) Khái niệm & Ý tưởng về  

Nhà nước Kiến tạo và Quốc gia 

Khởi nghiệp 

11) “Hết mưa là nắng hửng” –  

Xu thế tất yếu 
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        Trong bối cảnh Toàn cầu hóa và Kinh tế Tri thức, với góc độ 

    “Think Tank”, nếu chỉ chấp nhận chậm sau thế giới 50 năm, thì    

        nay đã đến lúc thúc đẩy hình thành các Think Tank Việt Nam 

Có hơn 2/3 số Think Tank trên 

thế giới  hình thành sau thập niên 1970 

của thế kỷ 20, đến nay đã gần 50 năm, do 

vào thời gian này bắt đầu xuất hiện xu thế 

Toàn cầu hóa với rất nhiều vấn đề mới 

phải giải quyết. Xu thế này càng phát triển 

mạnh khi phe XHCN sụp đổ.   

Việt Nam phải Hội nhập thực sự. 

Muốn vậy, một trong các nội dung hàng 

đầu của “Chính phủ Kiến tạo & Quốc gia 

Khởi nghiệp” phải là thúc đẩy hình thành, 

phát triển Tầng lớp tinh hoa và Think Tank 

Việt Nam. Đây là điều sống còn với 

Chính thể một Đảng cầm quyền.   
 

 

Ảnh trên: Cuốn sách “Để Việt Nam Đàng hoàng hơn, To đẹp 

hơn, Mạnh mẽ hơn” do Viện N/C SENA ấn hành và gửi biếu tháng 

2/2018.  Nhất quán theo định hướng Think Tank được xác định từ cuốn 

“Việt Nam nhất định phát triển”, cùng với cuốn “Suy ngẫm về Tuyên 

ngôn Phát triển”, cuốn này nêu rõ Mô hình Phát triển và các Giải 

pháp cần làm để đất nước tiến bộ, thông qua 9 bài viết  dưới đây:  
 

 

1) Thời đại mới chính là Thế 

hệ mới với Đức tin mới và 

Tầng lớp Tinh hoa mới  

2) Làm theo Xu thế tất yếu  

và Quy luật Phát triển 

3)  Xác lập Mô hình “Chính 

thể nửa Mệnh lệnh & Kinh tế 

Thị trường thực sự” 

4) Xây dựng Chiến lược một 

Quốc gia Ba vùng Lãnh thổ 

 
 

 

 

5) Đưa Việt Nam Mạnh mẽ hơn,  

nhờ trở thành một Quốc gia Biển   

6)  Xây dựng Văn hóa mới, Con 

 người mới trong Giai đoạn Quá độ 

 Phát triển 

7) Thời đại mới, đất nước cần 

Thể chế Hành chính mới 

8) Quốc gia cần Lãnh đạo Kết nối  

Tầm nhìn và Phát huy Nguồn lực   

9)  Dân tộc khát vọng tiến bộ và   

 Suy ngẫm về Tuyên ngôn Phát triển  
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hai vào tháng 1/2018 làm sáng rõ hơn một vấn đề hệ trọng: Việt 

Nam chỉ có thể Phát triển, Sự nghiệp Đổi mới chỉ có thể Thành 

công, một khi hội đủ ba yếu tố là: i) Mô hình phát triển mới; ii)Thế 

hệ Công dân mới với Đức tin mới; iii) Tầng lớp tinh hoa mới.   

Các kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu – Think Tank 

SENA trên nhiều lĩnh vực liên quan trong, ngoài nước, cho thấy: 

Thành công của Việt Nam hiện đại gắn kết với Thời đại Hồ Chí 

Minh (1945 -1975). Việc đổi tên Nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đổi tên Đảng từ 

Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 

1976 đã làm Việt Nam mất Động lực phát triển, do xa rời Tư 

tưởng, Chính thể, Đức tin Hồ Chí Minh. 

Tương tự việc phe XHCN sụp đổ, nguyên nhân làm Việt Nam 

trì trệ, lạc hậu, không phải do từ bên ngoài, không phải do yếu kém 

về kinh tế, không phải do thiếu sức mạnh quân sự, càng không phải 

do thiếu công cụ bảo vệ Thể chế, mà chủ yếu là do Chính thể 

Mệnh lệnh & Kinh tế nửa Thị trường không còn thu hút, phát 

triển được Tầng lớp tinh hoa mới trong Hệ thống cầm quyền và 

trong Xã hội, kể từ cơ sở đến Trung ương, cũng như không mang 

được Đức tin mới đến cho Dân tộc. 

Một lần nữa xin nhắc lại, muốn Thành công phải Sáng tạo, 

cũng như phải xác định, Mục tiêu và Động lực của Sự nghiệp Đổi 

mới, không chỉ là ổn định Kinh tế vĩ mô, tăng trưởng một số Chỉ 

tiêu về Kinh tế. Giờ đây, đất nước sang Giai đoạn mới; Đổi mới đã 

trở nên sống còn và để huy động sức mạnh toàn Dân tộc, phải Sáng 

tạo Chính thể mới, Văn hóa mới với Tầng lớp tinh hoa mới, Đức 

tin mới, trên cơ sở đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh trở lại thống soái. 

Trong điều kiện Việt Nam, nhất là trong điều kiện một Đảng 

cầm quyền, có thể nói, Tầng lớp tinh hoa mới không chỉ là Cầu 

nối, mà còn là Động lực và là cấu thành hữu cơ của Trí tuệ của 

Đảng cầm quyền và Trí tuệ của Dân tộc. Đây là điều kiện cần để 

phát huy mọi nguồn lực, đưa đất nước phát triển.    
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d)  Khó khăn với các tổ chức Think Tank Việt Nam,  

     qua một vụ việc đang xảy ra với Viện N/C SENA 

Tổ chức Think Tank ở Việt Nam dễ gặp khó về tài chính và 

nguồn nhân lực. Song khó nhất là phải có phẩm chất: 1) Là tổ 

chức thực sự tự thân; 2) Đủ năng lực học hỏi và thu hút nhân tài; 

3) Đủ nhận biết sự “nhạy cảm” và đủ dũng khí vượt qua. Xin 

minh họa qua ví dụ về vụ việc đang xảy ra với Viện N/C SENA:   

Nhận thức rõ về vai trò của Think Tank, Viện N/C SENA 

chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ hội Tổng thống Mỹ 

Barack Obama thăm Việt Nam đầu năm 2009. Sau khi được phép, 

Viện N/C SENA đã cùng phía Mỹ tổ chức Đoàn dự lễ Nhậm chức 

Tổng thổng Mỹ. Trong ít ngày ở Mỹ, đoàn làm việc với các nhân 

vật quan trọng của chính trường Mỹ với kết quả khả quan.  

Ngày 5/2/2009, Viện N/C SENA báo cáo với Bộ Chính trị  

và khuyến nghị: 1) Xây dựng Chính thể và Văn hóa theo Học 

thuyết Hồ Chí Minh; 2) Có Quan hệ Chiến lược với Mỹ như với 

Trung Quốc. Liền đó Ban Bí thư họp tháng 3/2009 và Văn bản 

“MẬT” số 6883-CV/VPTW của Văn phòng TW Đảng thông báo 

Kết luận: “Các tài liệu và cuốn sách “Việt Nam – Thay đổi và 

Hạnh phúc” có quan điểm, nhận định, đánh giá hết sức sai lầm, 

lệch lạc, trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà 

nước ta. Nếu những tài liệu và cuốn sách này được phát tán, sẽ 

tác động xấu tới tư tưởng xã hội”. Cùng thời gian này, có đơn tố 

cáo sai sự thực, có báo Tiếng nói Việt Nam đăng bài của Phó 

Tổng Biên tập báo với nội dung như sao chép  đơn tố cáo. Ít tháng 

sau tác giả bài báo nhận giải Quốc gia “Chống Tham nhũng”.  

Ngày10/3/2009, chỉ hơn một tháng kể từ khi Viện N/C 

SENA báo cáo Bộ Chính trị, một Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà 

Nội đã theo đơn tố cáo sai sự thực, không thông báo, không kiểm 

tra, “bí mật” ra văn bản trái thẩm quyền, trái pháp luật, đề nghị 

“thu hồi” Trụ sở Viện N/C SENA; Mặc dù ngôi nhà không thuộc 

quyền sử dụng và quản lý của Hà Nội, Viện N/C SENA không 
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trực thuộc Hà Nội và trụ sở Viện được xây hợp pháp bằng tiền của 

các nhà khoa học, không từ tiền của Hà Nội hay Nhà nước. Hăng 

hái như vậy, song phải 4 năm sau, những người làm sai trái mới 

“Hợp thức” được “Quy trình” thu hồi nhà 35 Điện Biên Phủ.  

Sau đó hơn 4 năm, nhờ sự khách quan của các Bộ, ngành, 

tháng 7/2017 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có Kết luận 

“Chủ tịch UBND TP Hà Nội thu hồi Quyết định số 1977/QĐ-

UBND ngày 04/3/2013 thu hồi nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ”. 

Song  7 tháng sau, ngày 26/02/2018 Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn 

Đức Chung (cũng là một Tướng Công an) mới ký Báo cáo gửi 

Thủ tướng Chính phủ: “Không có cơ sở để thu hồi Quyết định số 

1977/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội” và: “Để giữ nghiêm kỷ 

cương pháp luật” cần để “UBND TP Hà Nội giữ nguyên Quyết 

định”, với lý do mở rộng trụ sở Công an Quận Ba Đình.  

Vì “Ý chí nhóm”, những người “Giữ Đường lối cũ với mọi 

giá” không ngại làm việc sai trái và đẩy việc “Kẻ đẩy, người 

kéo” trong Lãnh đạo lên đỉnh điểm. Chưa kể, lối Tư duy Kinh tế 

Tiêu dùng sơ khai kiểu “Chia lô, bán nền”, “Lát đá vỉa hè”; lối 

Nhận thức Chính trị thô thiển kiểu “Giữ nghiêm kỷ cương pháp 

luật” nhờ ““Hẹp hòi - Phân biệt - Áp đặt”, “Nói lấy được”, khiến 

xã hội không tham gia “Đẩy, Kéo”. Họ đứng ngoài cuộc.    

Làm như vậy, những người “Giữ Đường lối cũ với mọi giá” 

đã vừa tự hạ thấp mình, vừa gây cho đất nước những thiệt hại 

khó lường cả ở trong nước và quốc tế. Họ không hiểu, đã qua 

Thời đại của Âm mưu (mưu lược cho ít người) và Áp đặt với dấu 

“MẬT”, ẩn dụ “Tế nhị”, “Nhạy cảm”. Giờ đây là Thời đại của 

Dương mưu (mưu lược cho nhiều người) tức Sáng tạo và Kết nối, 

vì thế để không lạc hậu, phải trân trọng Văn hóa và Tri thức.   

Vậy là sau gần 20 năm hoạt động theo hướng Think Tank,    

Viện N/C SENA có hơn 6  năm bị quy là “Trái Đường lối”, hơn 9 

năm tiếp theo bị đe dọa “thu hồi” trụ sở, nay vẫn chưa chấm dứt. 

Song chính qua đó lại thúc đẩy nhanh hơn những điều tốt đẹp. 

Phần tiếp theo trình bày quan niệm này. 



VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA TỔ CHỨC THINK TANK Ở BỐI CẢNH VIỆT NAM                                                41                                                         

e) Xu thế tất yếu của việc hình thành Tầng lớp 

    tinh hoa mới và tổ chức Think Tank Việt Nam  

Giáo sư Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 

nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW đã nhìn nhận sự thật khi 

viết về một vấn đề cốt lõi: “Sự thiếu nhất trí trong Đảng ta hiện 

nay chủ yếu là trên mặt nhận thức. Là vấn đề nhận thức, phải 

giải quyết bằng nhận thức, bằng trao đổi, thảo luận, tranh luận 

thẳng thắn trên tinh thần đồng chí. Muốn vậy, phải đặt thẳng 

những vấn đề có ý kiến khác nhau lên bàn, trước hết là: 1) Sau 

thảm họa sụp đổ ở Liên Xô, Đông Âu, chúng ta có nên tiếp tục 

con đường xã hội chủ nghĩa nữa hay không? Có thể có con 

đường nào khác phù hợp hơn?; 2) Bản chất Đảng có gì thay đổi? 

Có nên cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân, cho phép 

kết nạp cả những nhà tư bản tư nhân vào Đảng hay không?” 

 Về vấn đề này, ngày 29/03/2012, Viện N/C - Think Tank 

SENA đã có văn bản gửi Lãnh đạo, trong đó khuyến nghị: “Mở 

rộng nghiên cứu các vấn đề cấp bách của Việt Nam dưới ánh sáng 

Văn hóa, Minh triết, Khoa học của Học thuyết Hồ Chí Minh. Tăng 

cường đối thoại, coi đối thoại chân thành là việc cần làm đầu 

tiên để xây dựng Đoàn kết trong nội bộ giới Lãnh đạo, Đoàn kết 

giữa giới Lãnh đạo và giới Trí thức (tức Tầng lớp Tinh hoa), coi 

đây là hạt nhân để xây dựng Đoàn kết dân tộc, một trong các 

yếu tố cơ bản tạo nên thành công”.   

Đến hôm nay, không ít vấn đề tương tự như trên cũng được 

Viện N/C SENA nghiên cứu, đề xuất và nhiều lần gửi đến cá nhân 

và tổ chức có trách nhiệm. Song tất cả hầu như không hồi âm, có 

lẽ vì hiện ở Việt Nam chưa xây dựng được cách thức làm việc để 

phát huy ý kiến xã hội thông qua các tổ chức Think Tank.  

Điều đáng mừng là gần đây Chính phủ và Xã hội đã từng 

bước ủng hộ những việc làm của các tổ chức Think Tank, ví dụ 

như trong trường hợp xử lý vụ việc nhà 35 Điện Biên Phủ, trụ sở 

của Viện N/C – Think Tank SENA. Nếu thiếu sự công tâm và ủng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_X%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a
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hộ trên, chắc chắn các cán bộ khoa học, chuyên gia của Viện N/C 

SENA sẽ khó thực hiện được tâm nguyện của mình. 

Để minh họa về sự gian truân và cảm nghĩ, xin mượn ý các 

bạn Mỹ khi trích thơ Đại thi hào Nguyễn Du: “Trời còn để có hôm 

nay; Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”, được hiểu là: 1) Dù 

thăng trầm có lớn đến như "firebombing - Đánh bom hủy diệt", thì 

hôm nay thăng trầm đó đã ở phía sau; 2) Nếu hiểu “Trời” là “Xu 

thế tất yếu” sẽ thấy, điều khó khác là Chính thể, Xã hội, Tầng lớp 

tinh hoa và Think Tank sẽ cùng có Nhận thức mới, Tầm nhìn 

mới và cùng làm những Điều tốt đẹp mới.                                       

 

Từ đây thấy, việc hình thành Tầng lớp tinh hoa mới và các 

tổ chức Think Tank Việt Nam cho dù khó khăn, song là xu thế tất 

yếu. Bởi vì Hội nhập và Phát triển sẽ khó hơn với Việt Nam, khi 

trên thế giới có đến gần 8.000 Think Tank và Hoa Kỳ, cường quốc 

số 1 có gần 2.000 Think Tank, Trung Quốc, cường quốc số 2 có 

hơn 500 Think Tank, còn Việt Nam với 100 triệu dân lại hầu như 

chưa có được các Think Tank độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.  

Điều này không thể để chậm hơn được nữa. 

Hy vọng, Tổ quốc Việt Nam sẽ có một Tầng lớp tinh hoa 

lớn mạnh với nhiều tổ chức Think Tank - các tổ chức độc lập 

nghiên cứu và tư vấn về chính sách công. Đây là một trong các 

nền tảng và Động lực đưa Việt Nam trở thành một Quốc gia Phát 

triển vào năm 2045, năm thứ 100 Tổ quốc Việt Nam Độc lập.   
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                   TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI SỐ 5 

               Báo cáo của Viện N/C – Think Tank SENA gửi  

                     Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/2018)    
                                   

 

Tài liệu tham khảo này một 

mặt làm rõ hơn nội dung Bài số 5; 

Mặt khác cho thấy: Việt Nam thường 

đi sau Thế giới, song với xu hướng 

phát triển của Think Tank hiện nay, 

độ trễ này đến thế là quá đủ.  

Vì thế, nay đã đến lúc phải 

quyết liệt thúc đẩy việc Kiến tạo 

Tầng lớp tinh hoa mới và tổ chức 

Think Tank Việt Nam. 
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                  TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI SỐ 5 

               Báo cáo của Viện N/C – Think Tank SENA gửi  

                     Thủ tướng Chính phủ ngày 15/3/2018)    
                                   

                               Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018 
 

 

 Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ           
 

Viện N/C Công nghệ và Phát triển SENA (“Viện N/C 

SENA”)  thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (Liên hiệp 

hội) có trụ sở tại 35 Điện Biên Phủ rất phấn khởi khi nhận được 

Thông báo số 301/TB-VPCP, ngày 12/7/2017 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực 

Trương Hòa Bình (trên cơ sở ý kiến Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây 

dựng, Bộ Tài chính, Liên hiệp hội và Bộ Công an), yêu cầu “Chủ 

tịch UBND TP Hà Nội thu hồi Quyết định số 1977/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2013 thu hồi nhà đất tại 35 Điện Biên Phủ” (Tài liệu 

gửi kèm), chấm dứt một vụ việc sai trái kéo dài đã 9 năm.    

Song ngày 26/02/2018 UBND TP Hà Nội lại có Báo cáo 

gửi Thủ tướng Chính phủ số 46/BC-UBND, do Chủ tịch UBND 

TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, viết: “Không có cơ sở để thu 

hồi Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND 

Thành phố Hà Nội”, và: “Để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật”, 

“Kính đề nghị Thủ tướng cho phép: UBND Thành phố Hà Nội 

giữ nguyên Quyết định số 1977/QĐ-UBND” (Tài liệu gửi kèm). 

Chưa rõ vì sao Báo cáo của UBND TP Hà Nội được Chủ 

tịch UBND TP ký  lại có thể viết là “Không có cơ sở” khi đã có 

Chỉ đạo của Chính phủ? và Thế nào là “Giữ nghiêm kỷ cương 

pháp luật” trong vụ việc nhà 35 Điện Biên Phủ? (Xin kèm bản sao 

văn bản 736/BXD-TTr ngày 09/4/2015 của Bộ Xây dựng; Văn 

bản số 6469/BTC-QLCS ngày 19/5/2015 của Bộ Tài chính; Văn 

bản số 234/LHHVN-VP ngày 13/4/2015 của Liên hiệp hội), 

Liên quan đến vấn đề trên, Viện N/C SENA xin trình bày 

ba nội dung sau:  
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I. NHẮC LẠI SỰ THẬT VỀ  VIỆC HÀ NỘI CHO LÀ  

CHÍNH PHỦ “KHÔNG CÓ CƠ SỞ” KHI YÊU CẦU THU 

HỒI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI NHÀ 35 ĐIỆN BIÊN PHỦ   

Ngày 26/2/2009, do có “Đơn tố cáo gay gắt” (Tr. 3 Báo 

cáo),  UBND TP Hà Nội ra văn bản số 1490/UBND-GT do Phó 

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nôi Phạm Chí Công ký (Tài liệu 

gửi kèm), viết: “Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất, báo cáo 

UBND Thành phố theo quy định trong tháng 2/2009”. Ngày 

26/2/2009 là thứ năm, tháng 2/2009 có 28 ngày, vậy là văn bản 

này yêu cầu Sở Xây dựng chỉ trong 2 ngày, kể cả thứ bẩy, phải 

kiểm tra, đề xuất, báo cáo UBND TP Hà Nội. 

Ngày 10/3/2009, PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc 

Tuấn (người đã ký sai phép nhà 8B Lê Trực lấn không gian Lăng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã ký văn bản số 1370/SXD-QLN (Tài 

liệu gửi kèm) đề nghị thu hồi nhà 35 Điện Biên Phủ, mà không 

thông báo cho đơn vị bị tố cáo, không “Kiểm tra” như văn bản 

1490/UBND-GT yêu cầu, bỏ qua đề nghị “Tiếp tục cho Viện 

SENA ký hợp đồng thuê nhà” tại văn bản số 573/QL&PTN-QL 

ngày 09/03/2009 của Công ty Quản lý & Phát triển Nhà Hà Nội.  

Chỉ văn bản số 1370/SXD-QLN Sở Xây dựng HN đã rõ:  

1) Làm sai sự thực khi lấy lý do thu hồi là Viện N/C SENA 

“Không sử dụng nhà”, “Không có nhu cầu sử dụng nhà”;  

2) Làm trái thẩm quyền khi căn cứ Quyết định 

09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, bởi 

theo chính Quyết định này thì Sở Xây dựng không được phép đề 

nghị thu hồi nhà 35 ĐBP;  

3) Làm trái pháp luật khi không theo các quy định của Luật 

Khiếu nại, tố cáo. Vì theo Điều 58 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 

1998 thì: “1. Người bị tố cáo có các quyền: a) Được thông báo về 

nội dung tố cáo; b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung 

tố cáo là không đúng sự thật”; Điều 68 Luật Khiếu nại, tố cáo quy 

định: “Người giải quyết tố cáo phải ra quyết định về việc tiến 

hành xác minh và kết luận về nội dung tố cáo….”; Điều 70 Luật 
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Khiếu nại, tố cáo quy định: “Trong quá trình xác minh việc tố 

cáo, người giải quyết tố cáo có các quyền và nghĩa vụ  yêu cầu 

người bị tố cáo giải trình bằng văn bản hành vi tố cáo”.  

4) Không nêu mục đích “thu hồi”, từ đây dẫn tới dễ bề 

tham nhũng.  

Chỉ khi Viện N/C SENA khiếu nại văn bản của Sở Xây 

dựng, UBND TP Hà Nội mới giao Thanh tra Thành phố lập tổ 

Liên ngành kiểm tra vụ việc nhà 35 Điện Biên Phủ. Trang 5 Kết 

luận Thanh tra số 1918/KL-TTTP(P1) ngày 13/10/2009 của 

Thanh tra Hà Nội (Tài liệu gửi kèm) nêu rõ Viện N/C SENA 

đang sử dụng toàn bộ nhà 35 Điện Biên Phủ.  

Điều đó có nghĩa đơn tố cáo và văn bản đề nghị “Thu hồi” 

của Sở Xây dựng là sai sự thực. Do Sở Xây dựng nêu sai sự thực 

và nhà 35 ĐBP không là sở hữu Nhà nước, nên Trưởng đoàn 

Thanh tra Liên ngành (Trưởng phòng Phòng I Thanh tra Hà Nội)  

không ký Kết luận Thanh tra đồng ý với đề nghị của Sở Xây 

dựng, và ông Nguyễn An Huy, nay là Chánh Thanh tra Hà Nội,  

phải đứng ra ký thay dù không có tên trong Tổ Liên ngành.  

Chú ý là Sở Xây dựng đề nghị “thu hồi” ngày 10/3/2009, 

nhưng 4 năm sau, đến ngày 4/3/2013 UBND TP Hà Nội mới ra 

Quyết định “thu hồi” nhà 35 ĐBP với lý do mở rộng trụ sở Công 

an Quận Ba Đình. Đây là thủ pháp lấy cớ “an ninh, quốc phòng” 

để xóa các sai trái của Sở Xây dựng và Thanh tra Hà Nội, bởi 

trước đó các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phụ trách Xây dựng 

không ai phê duyệt đề nghị “thu hồi” của Sở Xây dựng, dù Sở này 

trình nhiều lần. Vì thế một số người đã “biến” Thanh tra Hà Nội 

từ đơn vị thanh tra thành đơn vị đề nghị thu hồi, để Phó Chủ 

tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phụ trách Thanh tra có 

thể ký Quyết định thu hồi nhà 35 ĐBP theo “Đúng Quy trình”.  

Một văn bản nữa được UBND TP Hà Nội lấy làm cơ sở cho 

việc thu hồi nhà 35 Điện Biên Phủ là Kết luận Thanh tra số 

1918/KL-TTTP(P1) cũng trái thẩm quyền, vì cả Sở Xây dựng, 



VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA TỔ CHỨC THINK TANK Ở BỐI CẢNH VIỆT NAM                                                47                                                         

Thanh tra Hà Nội đều lấy cơ sở pháp lý là Quyết định 

09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, song 

theo Quyết định này cả hai đơn vị đều không được phép đề nghị 

“thu hồi” nhà 35 ĐBP.  

Do vậy, Viện N/C SENA cho rằng, Quyết định số 1977/QĐ-

UBND ngày 04/3/2013 của UBND TP Hà Nội không thể có hiệu 

lực pháp luật, khi xây dựng trên cơ sở các văn bản và “Quy 

trình” không tôn trọng sự thật, không đúng thẩm quyền, trái 

quy định của pháp luật.  
 

II.  VÀ SỰ THẬT VỀ VIỆC UBND TP HÀ NỘI CHO  

    LÀ CẦN “GIỮ NGHIÊM KỶ CƯƠNG, PHÁP LUẬT”    

      TRONG VỤ  NHÀ 35 ĐIỆN BIÊN PHỦ, HÀ NỘI  

 Báo cáo của UBND TP Hà Nội đã sai pháp luật khi khẳng 

định nhà 35 Điện Biên Phủ là Sở hữu Nhà nước. Nói thế vì nhà 35 

Điện Biên Phủ cũ có diện tích 164 m2 vốn do Bộ Công an sử 

dụng, không thuộc quỹ nhà của Hà Nội. Đây là nhà vắng chủ 

xuống cấp nghiêm trọng và Viện N/C SENA đã tuân thủ mọi quy 

định Nhà nước và Thành phố để phá dỡ nhà cũ và xây mới hoàn 

toàn bằng tiền của các cán bộ khoa học. Chắc chắn không có điều 

luật Việt Nam nào quy định là làm đúng kỷ cương, phép Nước 

thì tài sản Công dân sẽ thành Sở hữu Nhà nước.  

Viện N/C SENA làm việc ổn định tại trụ sở 35 Điện Biên 

Phủ 26 năm. Tại đây các cán bộ của Viện hiện đang tiến hành 

Quy hoạch một số đường phố chính của Thủ đô Hà Nội, đang 

thực hiện Đề tài cấp Nhà nước “Thương mại hóa Công nghệ theo 

mô hình Thung lũng Silicon Việt Nam”, nhất là đang xây dựng 

Chương trình trọng điểm “Để Việt Nam Đàng hoàng hơn, To đẹp 

hơn, Mạnh mẽ hơn”,… trong khuôn khổ định hướng “Chính phủ 

Kiến tạo, Quốc gia Khởi nghiệp”.  

Báo cáo của UBND TP Hà Nội nói Viện N/C SENA “tự 

nguyện đầu tư”, song không nói rõ Viện N/C SENA “tự nguyện 

đầu tư” ở 35 Điện Biên Phủ là để được làm việc lâu dài ở đây, 
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phù hợp chủ trương của Đảng, Nhà nước coi KH&CN và Giáo 

dục Đào tạo là quốc sách, không phải là để “Mở rộng trụ sở 

Công an”. Chưa kể Thỏa thuận với cơ quan có trách nhiệm của 

UBND TP Hà Nội còn ghi rõ: Viện N/C SENA “được toàn quyền 

sử dụng phần diện tích mới”.  

Diện tích làm việc nhà 35 Điện Biên Phủ là 1770 m2, nay 

nếu phải thuê thì với hơn 7 tỷ “Hoàn trả giá trị còn lại” như 

UBND TP Hà Nội cho biết, Viện N/C SENA tồn tại được mấy 

tháng? Vậy phải chăng “Thu hồi” và “Hoàn trả giá trị còn lại” nhà 

35 Điện Biên Phủ là một minh họa việc cố ý làm trái chủ trương 

của Đảng, Nhà nước nhằm cưỡng đoạt Tài sản Công dân và Tài 

sản Nhà nước, cũng như cố ý che giấu các Sai trái và Tham 

nhũng đã thành hệ thống trong quản lý nhà đất ở Hà Nội?     

Do vậy, Viện N/C SENA cho rằng, Báo cáo của UBND TP 

Hà Nội đã bất chấp tất cả, kể cả Đạo lý, Văn hóa, Pháp luật và Chỉ 

đạo của Cấp trên, để cố bảo vệ bằng được những gì mình làm, dù 

rất sai trái. UBND TP Hà Nội không thể theo “Kỷ cương pháp 

luật riêng” mà phải tuân theo quy định của Pháp luật Việt Nam.   
 

III.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Trước khi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Liên hiệp các 

Hội KH&KT Việt Nam có văn bản trình Thủ tướng về việc nhà 35 

Điện Biên Phủ, đã không ít các Giáo sư, chuyên gia, các luật sư, 

các nhà quản lý có tiếng trong lĩnh vực quản lý nhà đất và pháp 

luật chuyên ngành có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cần tôn 

trọng pháp luật khi xử lý việc nhà 35 Điện Biên Phủ.  

Ngày 2/4/2009, phản đối việc loan truyền các Viện Khoa 

học của Pháp là bên Thuê nhà và bên Viện N/C SENA là cho 

Thuê nhà, Ngài Đại sứ Pháp đã gửi công hàm số 1212/CHA (Tài 

liệu gửi kèm) cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

Việt Nam, trong đó nêu rõ:  

“Nhân dịp ký kết tại Hà Nội vào ngày 7/3/2007 Hiệp định 

Pháp - Việt về Hợp tác Khoa học và Công nghệ, hai bên đã thỏa 
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thuận cụ thể hóa bước đầu hiệp định này, thông qua việc tập hợp 

dưới “Ngôi nhà Khoa học Pháp” các viện nghiên cứu của Pháp 

hiện đang có mặt tại Việt Nam (CNRS, IRD, CIRAD).  

SENA/DCA đã được chỉ định là cơ quan đầu mối với các 

Viện chúng tôi để cụ thể hóa Dự án này. Các hợp đồng đã ký 

giữa SENA/DCA với lần lượt ba viện của Pháp là để cho phép 

các cơ quan này đóng tại tòa nhà ở địa chỉ 35 Điện Biên Phủ, 

Quận Ba Đình, Hà Nội”. 

Việc xử lý vụ việc “Nhà 35 Điện Biên Phủ” đã bước sang 

năm thứ mười. Trong thời gian dài này nhẽ ra phải Đổi mới Thể 

chế, Đổi mới Văn hóa, thì UBND TP Hà Nội lại dung dưỡng cho 

một số cá nhân phá hoại nhiều Cơ hội phát triển của xã hội và 

của Viện N/C SENA, làm lãng phí nhiều thời gian, nhân lực, 

vật lực của Nhà nước do phải tiến hành vô số cuộc họp từ cơ sở 

đến Chính phủ và Bộ Chính trị.  

Các việc làm sai trái này phá hỏng hoàn toàn Chương trình 

“Ngôi nhà Khoa học Công nghệ Pháp-Việt” đặt tại 35 Điện Biên 

Phủ do hai bên Pháp – Việt dày công xây dựng. Các Viện Khoa 

học Pháp đã hơn 20 năm giúp Việt Nam, nay phải rời trụ sở 35 

Điện Biên Phủ là nơi họ đã chọn để làm việc lâu dài.  

Đối với các cán bộ khoa học của Viện N/C SENA, áp lực 

còn nặng nề hơn nhiều lần. Nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều cán bộ 

của Viện N/C SENA phải “tạm sơ tán” do bị các cơ quan của 

UBND TP Hà Nội làm khó dễ. Nhiều cán bộ chủ chốt của Viện, 

những người hết lòng vì sự nghiệp Khoa học và Tiến bộ xã hội 

nay phải bán dần tài sản và vay mượn để duy trì việc nghiên cứu.  

 Để góp phần tôn trọng Sự thật và Kỷ cương pháp luật, xây 

dựng Niềm tin cho xã hội và trí thức, loại bỏ bệnh “Địa phương, 

cát cứ”, thúc đẩy sự nghiệp “Chính phủ Kiến tạo, Liêm khiết & 

Quốc gia Khởi nghiệp”, kính đề nghị Thủ tướng chỉ đạo:  

1) UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện 

nghiêm túc Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa 
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Bình về nhà 35 Điện Biên Phủ đã được xác lập trên cơ sở ý kiến 

Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Liên hiệp các 

Hội KH&KT Việt Nam, Bộ Công an. 

2) UBND TP Hà Nội xem xét bồi thường các thiệt hại về 

vật chất và tinh thần liên tục trong hơn 9 năm qua do các việc làm 

sai sự thật, trái thẩm quyền, trái pháp luật của các cơ quan thuộc 

UBND TP Hà Nội gây ra cho Viện Nghiên cứu Công nghệ và 

Phát triển SENA. 

Trân trọng.   

                                                           T/M VIỆN N/C SENA 

                                                               VIỆN TRƯỞNG 

                                                             (Đã ký và đóng dấu)                  

                                                         TS. Minh Đường 

Nơi nhận:                                           

- Như trên 

- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

-  Phó Thủ tướng TT Trương Hòa Bình 

-  Bí thư TU Hà Nội Hoàng Trung Hải 

-  Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương  

   về phòng chống tham nhũng 

      - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, V.I 

- Thanh tra CP, Bộ Xây dựng;   

   Bộ Tài chính; Bộ Công an 

- Các Phó Bí thư TU TP Hà Nội và  

   Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội 

- Liên hiệp hội  

- Lưu.                

                                     

 



  



 
 


