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                                                Phần A. 
 

            CỐT LÕI TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA, ĐỨC TIN 

           HỒ CHÍ MINH CHÍNH LÀ ĐI CÙNG THẾ GIỚI  
 

 

 
 

 
 

Ngày càng rõ một quy luật tất yếu, đó 

là mỗi Quốc gia chỉ phát triển một khi hội tụ 

ba yếu tố: Một Mô hình phát triển mới đáp 

ứng nhu cầu mới; Một Thế hệ Công dân 

mới với Văn hóa mới; và  Một Tầng lớp tinh 

hoa mới. Tất cả cốt để Hội nhập Thế giới. 

Với ba yếu tố này, năm 1945 Việt Nam 

có Chính thể Dân chủ Cộng hòa, có nền Độc 

lập; năm 1975 có Hòa bình trên Tổ quốc 

thống nhất. Thấy rõ, con tầu Việt Nam có 

đến bến Hạnh phúc, không chỉ ở tổ lái, mà 

trước hết là ở hoa tiêu, tức Lãnh đạo và 

Chính thể cầm quyền có Mô hình mới, Văn 

hóa mới. Tất cả cốt để Đi cùng Thế giới. 
 

 

 

 
___________________ 

 

Ảnh trên: Hướng về thiên nhiên cũng là một Đức tin (Ảnh tác giả) . 
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           CỐT LÕI TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA, ĐỨC TIN  

         HỒ CHÍ MINH CHÍNH LÀ ĐI CÙNG THẾ GIỚI 

 
I) Trên thế giới mỗi quốc gia đều khởi đầu  

              tiến trình Phát triển bằng việc Hội nhập 
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      trong vòng 100 năm – từ 1945 đến 2045 

      theo quan điểm Đổi mới và Hội nhập 
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                                             Phần A 
 

             CỐT LÕI TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA, ĐỨC TIN  

          HỒ CHÍ MINH CHÍNH LÀ ĐI CÙNG THẾ GIỚI 
 

 

I) TRÊN THẾ GIỚI MỖI QUỐC GIA ĐỀU  

    KHỞI ĐẦU TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN BẰNG     

    HỘI NHẬP VĂN HÓA VÀ TƯ TƯỞNG 
 

a) Sẽ khó thoát lạc hậu, một khi Việt Nam  

   chưa “cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới   

Bối cảnh Thế giới và vị thế Việt Nam: 

Năm 2013, xuất hiện thuật ngữ mới “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 cũng có ý kiến cho 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, thì ngay từ Cách mạng công 

nghiệp 2.0 con người 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 công nghiệp 4.0, song Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ quen 

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.   

Đang diễn ra Cách mạng công nghiệp 4.0, song Việt Nam 

còn chưa làm chủ được Tư duy sản xuất của Cách mạng công 

nghiệp 1.0, và dĩ nhiên, cả Sản phẩm và Tư tưởng cốt lõi của Cách 

mạng công nghiệp 2.0 và 3.0. Cuộc Cách mạng công nghiệp 1.0 

diễn ra vào thế kỷ 15, 16, tức Thế giới mất chừng 400 năm để có 
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               Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Lãng phí có khi còn tai  

       hại hơn nạn Tham ô”. Thực tiễn Việt Nam cho thấy, lãng phí    

           khủng khiếp nhất đang diễn ra; Đó là lãng phí Thế hệ trẻ     

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Tham ô là “Ăn cắp của công”, “Đục 

khoét của nhân dân”, “Ăn bớt của bộ đội”, và chỉ rõ: “Lãng phí có khi 

còn tai hại hơn nạn tham ô” và “Có 

nạn Tham ô và Lãng phí là vì bệnh 

Quan liêu”; Còn cá nhân, cơ quan 

bị bệnh quan liêu là do “Không xem 

xét mọi mặt, không vào sâu vấn 

đề”; Tóm lại, do kém Nhận thức, 

kém Lý luận, nên “Chỉ biết viết chỉ 

thị, xem báo cáo trên giấy”; Rồi 

“Ấp ủ (nuôi dưỡng), dung túng, che 

chở cho nạn tham ô, lãng phí”.  

Người nói các tệ nạn đó: “Làm hỏng tinh thần trong sạch và ý 

chí khắc khổ của ta”; “Phá hoại đạo đức của ta là cần, kiệm, liêm, 

chính”. Từ đây, sẽ thấy khủng khiếp nữa là phá hoại Thế hệ trẻ của 

ta. Nhận định này ngày càng rõ không chỉ ở trong nước mà cả quốc tế. 

Theo một khảo sát của Đại học Nottingham trên 2.586 sinh viên 

ở 23 quốc gia, Việt Nam xếp chót về tính trung thực. Kết luận của 

khảo sát là: “Thể chế và Di sản Văn hóa yếu kém không chỉ gây ra hậu 

quả kinh tế bất lợi, mà còn làm giảm 

tính trung thực của mỗi cá nhân”. Nói 

cách khác: Thế hệ trước thiếu thật thà, 

thì thế hệ sau ắt thiếu trung thực. Các 

tin về bệnh không trung thực dày đặc 

trên mạng xã hội, song dường như 

Chính trị và Thể chế của Việt Nam  vẫn 

cho là chưa phải việc cấp bách.   
Người  

 

Ảnh trên: Phải chăng vì muốn “bằng anh, bằng chị”, cho nên dù 

dân ăn không đủ, dù học sinh phải bỏ trường, song không hiếm tỉnh 

nghèo vẫn muốn bắn pháo hoa và xây tượng đài nghìn tỷ?  

Ảnh dưới: Thế hệ trẻ phải được quan tâm hơn, nhất là ở các 

vùng đô thị nhỏ và nông thôn, nơi đang chiếm số đông trong cả nước, 

nếu không Việt Nam sẽ khó có tương lai sáng lạn. 
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thành tựu như hôm nay. Cho là Việt Nam có lợi thế “đi sau” và 

người Việt “cần cù, thông minh, hiếu học”, nên sẽ tiến nhanh gấp 

10 thế giới, tức chỉ cần 1/10 thời gian này. Thế nhưng, thế giới 

đâu có dừng một chỗ để chờ. Vậy nên chỉ còn cách: “Việt Nam  

và Thế giới cùng Nghĩ, cùng Làm”.     
 

b)   Trước hết, phải bắt đầu bằng Kiến tạo   

      Quyền lực và Vị thế mới cho đất nước    

 Quan niệm “Nghĩ  thế nào thì ra thế đó” hay “Cái đẹp trong 

mắt người nhìn” vẫn được cho là thuộc phạm trù Văn hóa. Song 

không hẳn như vậy. Cách mạng công nghiệp 1.0 ở thế kỷ 15 được 

đánh dấu bằng phát minh ra máy hơi nước; Song đồng hồ cơ – “cỗ 

máy” đo thời gian ra đời vào thế kỷ 13, lại được châu Âu trân 

trọng và gọi đó là “Mẹ của tất cả máy móc”, bởi nó phá vỡ mọi 

bức tường phân chia kiến thức, sự khéo léo, kỹ năng và đã giải 

thoát con người khỏi lệ thuộc vào Mặt trời và Mặt trăng.  

Đồng hồ mang đến khả năng tổ chức công việc và – quan 

trọng nhất – là đo lường chi phí lao động, thông qua việc tính toán 

số giờ thực hiện công việc. Trước khi có đồng hồ cơ khí, thời gian 

ít có giá trị như một yếu tố đo lường.  

Tuy nhiên, trong con mắt người phương Đông thời đó, đồng 

hồ chỉ là đồ chơi, trang sức và vì thế người ta chẳng bận tâm nghĩ 

nhiều về sử dụng chúng. Thậm chí một ông vua anh minh như vua 

Càn Long (lên ngôi từ 1736 đến 1795) còn viết thư cho vua 

George III: “Chúng tôi không bao giờ tích trữ những vật thể kỳ lạ 

tài tình, cũng không cần thêm sản phẩm từ vương quốc các ngài.”    

 Cuộc cách mạng tư tưởng có tên gọi là thời kỳ Phục hưng 

(Renaissance) đánh dấu bước đột phá quan trọng bậc nhất về 

Thay đổi tư duy trong lịch sử nhân loại giữa Lòng tin thuần túy, 

Nghi lễ, Tín điều với Quan sát, Thực nghiệm, Tư duy phê phán. 

Nhờ sự thay đổi tư duy này của các Tinh hoa kiệt xuất như 

Copernicus, Vesaliuss, Galileo,… và của Tầng lớp tinh hoa thời 

đó nên đã khai sinh ra khoa học hiện đại, và chỉ cần 100 năm, từ  
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                     Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0,  

       robot sẽ là “người” tài, vì thế hơn bao giờ  hết, Lãnh đạo  

                   phải là người hiền, tức thuộc Tầng lớp tinh hoa 

“Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”, với 

“Nguyên khí” là “Gốc sức mạnh”, còn “Hiền 

tài” ở đây được hiểu là cách nói gọn của 

“Hiền và Tài”; Trong đó “Tài” là ai làm được 

việc mà người thường khó làm được; Còn 

“Hiền” là người Tài và nỗ lực vì Con người, 

Cộng đồng, Nhân loại. Nói hiền tài là nguyên 

khí Quốc gia bởi người “Hiền” sẽ hướng 

Quốc gia theo đường Chính, rồi khuyến 

khích người “Tài” và xã hội cùng đi. 

Còn viết “Trong thời Cách mạng Công nghiệp 4.0, Lãnh đạo 

phải là người hiền, tức thuộc Tầng lớp tinh hoa” là bởi theo cách hiểu  

trên, thì với Cách mạng công nghiệp 4.0, trong không ít lĩnh vực, 

“người” tài sẽ là robot,  vì thế mỗi người Dân và Lãnh đạo càng phải 

trau dồi phẩm cách, trí tuệ để “Cùng dẫn dắt” xã hội, mình và robot. 

 Chính thể đang nỗ lực làm điều 

Mới, song sẽ tốt hơn, nếu tạo lập điều 

kiện cho toàn xã hội làm các điều Mới. 

Chưa kể, có Tầm nhìn và Văn hóa của  

người “Hiền”, sẽ bớt đi các việc tưởng 

là tốt đẹp, song chưa hẳn đã vậy như 

“Pháo hoa”, “Tượng đài”; Hay “Cao 

tốc trên cao”, “Cao tốc dưới đất”,  

nhanh hơn, êm hơn, song liệu thật có 

ích khi nước còn nghèo, hơn 30% công 

chức ít việc và xã hội tiêu dùng có quá 

nhiều thời gian để tiêu thụ bia. 
 

Ảnh trên: Trí tuệ nhân tạo AlphaZero học cờ vua trong 4 giờ và 

sau khi kết hợp hàng trăm năm xây dựng chiến thuật cờ vua, nó còn 

vượt trên cả những người đã tạo ra bộ môn này; Báo tháng 4/2018 

đăng tin “Trí tuệ nhân tạo” tranh cử Thị trưởng một quận ở Tokyo.   
Ảnh dưới: Cao tốc dưới đất, trên cao ở Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội.  
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năm 1450 đến 1550, một làn sóng Đổi mới bắt đầu trào dâng 

đưa châu Âu tiến lên phía trước. 

Không ít nhà nghiên cứu chính sách nổi tiếng thế giới cho 

rằng: Trong vòng 500 năm đến nay, đã có ba cuộc thay đổi lớn 

nhằm định hình lại quyền lực và vị thế trên phạm vi toàn cầu trên 

tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa: 

Cuộc thay đổi quyền lực và vị thế đầu tiên diễn ra từ thế kỷ 

15 đến cuối thế kỷ 18 đã tạo dựng vị trí mạnh mẽ và lâu dài về 

kinh tế và chính trị cho các quốc gia phương Tây, nhờ đã thay đổi 

Tư duy để tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp và nông nghiệp 

thông qua sự phát triển khoa học, công nghệ, thương mại,…  

Cuộc thay đổi quyền lực và vị thế thứ hai diễn ra vào cuối  

thế kỷ 19, đánh dấu việc Mỹ trở thành quốc gia quyền lực nhất, 

hơn tất thảy quốc gia khác hợp lại. Trong suốt thế kỷ 20, Mỹ đã 

thống trị kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa toàn cầu. Trong 

20 năm gần đây, vị thế siêu cường duy nhất, bất khả chiến bại của 

Mỹ là hiện tượng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử hiện đại. 

Cuộc thay đổi quyền lực và vị thế thứ ba đang diễn ra, đánh 

dấu bằng việc nhiều quốc gia còn lại tham gia.  Sự thay đổi này dễ 

thấy ở Trung Quốc, Ấn Độ cũng như nhiều nước ở châu Á, và dần 

dần, không còn bị bó hẹp trong khu vực này nữa. Đó là lý do vì 

sao lại nói đây là thời đại của “nhiều quốc gia còn lại”.  

Việt Nam nhất định phải là một trong “nhiều quốc gia còn 

lại”. Muốn vậy, phải thay đổi “Cách nghĩ”, tức Kiến tạo Mô hình 

mới, cũng như hình thành một Thế hệ mới với Văn hóa mới có từ 

một Đức tin mới, và dĩ nhiên, một Tầng lớp tinh hoa mới.   

Điều này cũng có nghĩa đã đến lúc phải từ bỏ lối nghĩ quen 

hướng về quá khứ, tầm nhìn hướng vào trong, để bắt đầu xây 

dựng một Thế giới mở, một Quốc gia mở, được cụ thể bằng suy 

nghĩ về Tương lai với Tầm nhìn hướng ra ngoài, để cùng bắt tay 

vào sự Khởi đầu với các Kế hoạch và Thiết kế mới  đầy kỳ vọng.  
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  Ở Việt Nam, “Tư duy nhiệm kỳ” là một ẩn dụ về việc thiếu  

        Tư duy Văn hóa và Tầm nhìn dài hạn trong cán bộ Lãnh đạo.  

   Đây là hệ quả việc giữ quá lâu Chính thể cũ, Văn hóa cũ 

Cuốn “Việt Nam nhất định phát triển”, 

Viện N/C SENA, 2002, nhắc việc kinh tế Nga 

hồi phục bên bờ suy sụp là nhờ Tổng thống 

Putin cắt giảm 1/3 thuế lợi tức, loại bỏ “thuế 

cửa sau”. Ngày 26/11/2002 tờ Wall Street, Mỹ 

viết: “Tấm gương của Nga cho thấy, đã đến lúc 

Mỹ phải giảm thuế để chấn hưng kinh tế”. 

Đầu năm 2018, nhờ cắt giảm thuế, số việc làm 

ở Mỹ tăng nhanh. Các chuyên gia cho là giảm 

thuế sẽ còn mang lại thành công cho Mỹ.  

Với thu nhập chừng 2.200 USD/người như Việt Nam, Ngân 

hàng Thế giới khuyến cáo chỉ nên thu thuế khoảng 18% GDP, để 

người dân có thể tái đầu tư. Song Việt Nam đã thu thuế khoảng 32% 

và mỗi người Việt Nam phải gánh thuế, phí theo GDP gấp từ 1,4 đến 3 

lần so với các nước và việc tăng thuế chưa dừng. Đáng lo là tiền thu 

thuế sẽ làm gì? Và ít thấy ai tiêu tiền thuế nói về điều này. 

“Tư duy nhiệm kỳ” gây tác hại  mọi 

lĩnh vực và sau hơn 43 năm hòa bình, Việt 

Nam đã lãng phí 2 thế hệ (khoảng 25 năm 

là một thế hệ), vì thế vẫn trì trệ, lạc hậu. 

Nay cần sớm chấm dứt diều này để có một 

Thế hệ Công dân mới với Văn hóa mới.  
 

Ảnh trên: 1) Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel(trái) và ông Raul 

Castro. Ông Miguel được bầu vì có Tư duy Văn hóa mới, Tầm nhìn 

mới và khả năng đưa Cu Ba tiến bộ; 2) Lãnh đạo Nam/Bắc Triều tiên 

đã có cuộc gặp lịch sử ngày 27/4/2018, để bỏ qua Ý thức hệ, ký 

“Tuyên bố về Hòa bình, Thịnh vượng, Thống nhất”, hướng tới chấm 

dứt vĩnh viễn chiến tranh trong năm nay và phi hạt nhân hóa toàn 

diện bán đảo Triều Tiên. Xu thế này làm Việt Nam phải sớm có 

Chính thể mới, Văn hóa mới và nhất là Lãnh đạo mới, nếu không 

muốn lạc hậu cả với Bắc Triều Tiên, Cu Ba. 

Ảnh dưới: Học sinh tỉnh nghèo đu dây đến trường.  
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II)  NĂM GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM  

     TRONG VÒNG 100 NĂM – TỪ 1945 ĐẾN 2045 

     THEO QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP  
 

a) Bốn Giai đoạn Phát triển của  

    Việt Nam từ năm 1945 đến nay 

Giai đoạn Độc lập, Hòa bình, Thống nhất (1945 - 1975):  

Đây là giai đoạn vẻ vang nhất trong lịch sử mấy nghìn năm 

của Việt Nam. Lần đầu tiên, Tổ quốc Việt Nam có tên trong bản 

đồ Thế giới với tư cách một Quốc gia Độc lập. Việt Nam còn là 

ngọn cờ đầu trong Phong trào giành Độc lập trên toàn Thế giới, 

nhất là với các quốc gia ở Phi, Mỹ Latinh. Giai đoạn này cũng 

chấm dứt 500 năm binh lửa, đất nước bị ly tán, chia cắt.   

Có kỳ tích như vậy, nhờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Kiến tạo, 

động viên cả nước thực hiện mô hình “Chính thể nửa Mệnh lệnh 

& Kinh tế Thị trường thực sự” trên cơ sở coi Độc lập và Đồng 

minh tức Dân tộc và Thế giới là Một. Nhờ thế năm 1945, Quốc 

gia độc lập với tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và năm 

1975, hòa bình đã về trên Tổ quốc Việt Nam thống nhất.  

“Chính thể nửa Mệnh lệnh” Hồ Chí Minh hiểu đơn giản 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 Hiến 

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

bình đẳng kiểu Thế giới từ đất đai, nguồn nước,… đến Thể chế 

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

 Giai đoạn Thử nghiệm phát triển theo Mô hình  

Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết  (1976 - 1986):  

Năm 1976, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã rập khuôn mô hình 

“Cộng hòa XHCN kiểu Xô Viết” của Liên Xô, rồi đổi tên nước từ 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam, Đổi tên Đảng từ Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Mô hình “Chính thể Mệnh lệnh & Kinh tế   
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                “Trên phạm vi toàn Thế giới, Văn hóa Độc lập &  

           Văn hóa Đấu tranh của thế kỷ 20, đang nhường bước  

           Văn hóa Phối hợp & Văn hóa Phát triển của thế kỷ 21”  

Tiêu đề trên trích từ cuốn “Việt Nam - Thay đổi và Hạnh phúc”  

của Viện N/C SENA, năm 2009.  Quan điểm này tương đồng với GS. 

Josseps S. Nye Jr, nguyên hiệu trưởng trường John F. Kennedy, Đại 

học Harvard, cha đẻ thuật ngữ “Sức mạnh mềm”: “Không còn thời 

đại mà các nước chỉ nghĩ đến quyền lợi hay văn hóa của mình. Họ 

tiếp cận thế giới theo xu hướng vì quyền lợi chung của thế giới”. 

 

Xu hướng này manh nha từ Đại hội VI năm 1986, khi Tổng Bí 

thư Nguyễn Văn Linh nói: “Phải hết sức tránh tình trạng một mình 

độc quyền chân lý, còn mọi người thì chỉ có quyền chấp hành thụ 

động”. Có người hào hứng kể: “Tổng Bí thư nói chân tình: “Bây giờ, 

thế hệ chúng ta ở đây với nhau, hơn kém nhau chắc không hơn một 

sợi tóc. Vì thế, trong quan hệ giữa chúng ta với nhau, phải có thái độ 

hết sức khiêm tốn, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau”.  

Thánh nhân xưa giản dị, gần dân cốt để truyền Đức tin cho dân,  

vậy mà Lãnh đạo gần 100 triệu Dân so với xung quanh lại “không hơn 

một sợi tóc”, thì càng rõ, Mô hình “Đảng nghĩ - Nhà nước và Nhân dân 

cùng làm”, thành quả rực rỡ của Đại hội VI, nay đã quá lạc hậu và 

cần nhường chỗ cho Mô hình “Việt Nam và Thế giới cùng Nghĩ, 

cùng Làm”, như thời còn Bác Hồ. 
 

 Ảnh trên: Từ trái: Thủ tướng Đức Angela Merkel; Tổng thống 

Pháp Emmanuel Macron; Thủ tướng Anh Theresa May; Thủ tướng 

Canada Justin Trudeau; Thủ tướng Úc Turnbull, đều là Kiệt xuất tinh 

hoa Quốc gia họ. Vì thế, muốn Hội nhập và Tiến bộ, Lãnh đạo Việt 

Nam cũng phải là Kiệt xuất tinh hoa Dân tộc, tiếp theo phải có Lý 

luận mới, Đường lối mới, Văn hóa mới để ngang tầm Thế giới.  
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Mệnh lệnh” này kéo dài 10 năm (1976-1986). Có thể gọi đây là 

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

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

Chí Minh để rập khuôn “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.  

“Rập khuôn” thất bại, trong nước kinh tế đến bờ suy sụp, 

lòng người ly tán, hàng triệu người Việt phải bỏ đất nước; Ngoài 

nước bị thế giới cô lập. Không rõ vì sao việc “rập khuôn” thất 

bại này vẫn tồn tại, cho dù về Lý luận đã rõ sự vô lý khi sao chép 

quá lâu một thứ quá lỗi thời, về Thực tiễn đã rõ vô số hậu quả mà 

không “thế lực thù địch” nào, dù ghê gớm nhất có thể gây ra được.    

Giai đoạn  Sửa sai theo hướng Tư tưởng Hồ Chí Minh 

để từ bỏ cái Cũ lỗi thời, tạo lập cái Mới (1986 - 1996):  

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

cũ, Kiến tạo Lý luận mới, Đức tin mới, tạo lập Mô hình mới 

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

này kéo dài chừng 10 năm (1986-1996). Để đơn giản có thể gọi 

đây là Giai đoạn “Đảng nghĩ - Đảng, Nhà nước và Nhân dân 

cùng làm”. Kết quả của cuộc Đột phá và Kiến tạo này là Việt 

Nam từ một nước đang bên bờ 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. 

Nhiều người gọi thành tựu của Nông dân và những người 

Lãnh đạo tiến bộ ở Giai đoạn này là “Đổi mới lần 1”, với hàm ý  

mong muốn, nếu Đổi mới lần 1 là Đổi mới để Tồn tại, được Nông 

dân và 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. 
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Việt Nam và Mỹ chung nhiều thăng trầm, nhiều người Mỹ  

cho rằng : “Việt Nam sẽ  tiến rất nhanh”; vì “Người Dân ở đây 

tràn đầy tinh thần Hòa hợp và tiềm ẩn sức mạnh thần kỳ” 

Triết gia Aristote thời cổ Hy Lạp kết 

luận: “Vật thể rơi tự nhiên có tốc độ rơi tỉ lệ 

thuận với trọng lượng”, tức vật nặng hơn sẽ 

rơi nhanh hơn. Chừng 2000 năm, điều này là 

chân lý. Đến thế kỷ 16, chàng thanh niên 20 

tuổi Galileo người Ý nghi ngờ chân lý này. Để 

thuyết phục dân chúng, Galileo lấy hai quả 

cầu sắt to bằng nhau, một đặc, một rỗng, cùng 

thả trên tháp nghiêng Pisa. Mọi người kinh 

ngạc khi hai quả cầu rơi cùng lúc. Từ đó, 

“Định luật rơi tự do” mang tên ông ra đời.  

Mất 2000 năm, rồi vẫn có người dám nghĩ “Trái quan điểm”, 

dám làm “Trái Đức tin” của thứ Lý luận Quyền uy lấy tên Aristote. 

Triết gia Aristote không tạo ra Lý luận quyền uy, song đám đông đã 

thần thánh hóa nó để tự ràng buộc mình. Thế nhưng, đây cũng là khởi 

đầu để những ai biết giải phóng tư tưởng hình thành Tầng lớp Tinh 

hoa mới và tạo nên cuộc Thay đổi Văn hóa, Chính trị, Xã hội vĩ đại 

bậc nhất trong lịch sử nhân loại, đó là Thời đại Phục hưng. 

Nhiều người Việt Nam đã 

nghĩ, đã làm “Khác quan điểm” 

với thứ Lý luận Quyền uy mượn 

tên người nước ngoài. Họ chứng 

minh được là: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh không “Áp dụng sáng 

tạo”, không lệ thuộc tư tưởng 

nào. Họ có Niềm tin: Từ Tư 

tưởng, Văn hóa, Đức tin Hồ 

Chí Minh, Tổ quốc Việt Nam 

sẽ phát triển rực rỡ. 
 

Ảnh trên: Tháp nghiêng Pisa, Ý, nơi  Galileo làm thí nghiệm. 

Ảnh dưới: Câu cá ở Hawaii,  một trong các Đặc khu thành công tiêu 

biểu ở thế kỷ 20 do “Cùng nghĩ, cùng Làm” với Thế giới (Ảnh tác giả).    
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Giai đoạn Quá độ Phát triển (1996 – đến nay): 

Sau 1996, nhu cầu trong nước “Chính thể và Nhân dân 

cùng Nghĩ, cùng Làm” và ngoài nước “Việt Nam và Thế giới 

cùng Nghĩ, cùng Làm” ngày một lớn. Nay đã phổ biến Nhận thức 

mới, Thực tiễn mới đủ để xây dựng Lý luận mới, thay Lý luận cũ 

lỗi thời. Song, các yếu tố tích cực bị cản trở vì Mô hình “Chính 

thể nửa Mệnh lệnh & Kinh tế nửa Thị trường (Kinh tế Thị 

trường định hướng XHCN)”, đã trở nên quá chật hẹp. 

Lý luận lạc hậu làm Pháp luật lạc hậu, Đường lối lạc hậu,  

khó phân đúng sai, cản trở phát triển, ví như Luật Đất đai coi đất 

đai là sở hữu Nhà nước làm Nhà nước thất thu do mất thuế 

chuyển nhượng, làm tha hóa, vô phương cứu chữa cả hệ thống 

cán bộ từ cấp xã đến cấp trên do được độc quyền cấp đất. 

Tình trạng này còn dẫn đến việc không ai muốn Đổi mới, 

do dễ bị quy là “Cố ý làm trái”, dễ bị tù tội, bị kỷ luật. Những ai 

“vượt rào” có thể thành nạn nhân của những người vừa kêu gọi họ 

Đổi mới và nếu có thành tích thì lại thuộc những người “Trung 

thành” với Nhận thức cũ, với Đường lối cũ cản trở phát triển.  

Chưa rõ các cựu Chủ tịch Đà Nẵng từ thời tạo nên “Thành 

phố đáng sống” vì sao bị bắt. Có lẽ ai đó chưa biết là “Tướng ở  

xa được phép không tuân mệnh vua, cốt đánh thắng giặc”; Họ 

cũng chưa biết người Nhật thích “Sai lầm hợp lý” hơn là không có 

khuyết điểm và chưa biết người từng đưa Trung Quốc từ nước 

nghèo thành nước phát triển đã kêu gọi “Trước làm cái hợp lý, 

sau làm cho hợp pháp”; Và họ chắc cũng quên việc kỷ luật ông 

Kim Ngọc rồi sau lại phải lấy đó làm tấm gương Đổi mới.  

Lý luận lạc hậu còn làm mù mờ trách nhiệm mỗi cá 

nhân, mỗi cấp, đến nỗi cấp cao phải chỉ đạo cả đến “Khởi tố” 

việc đánh nhau ngoài xã hội. Vậy nên, cấp bách là xây dựng ngay 

Mô hình Phát triển “Chính thể nửa Mệnh lệnh & Kinh tế Thị 

trường thực sự”, để “Việt Nam và Thế giới cùng Nghĩ, cùng 

Làm” nhằm sớm bước sang Giai đoạn Phát triển thứ 5.  
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b) Giai đoạn Phát triển thứ 5, từ nay đến năm 2045  

    Giai đoạn Việt Nam và Thế giới cùng Nghĩ, cùng Làm  

Thực tiễn chỉ rõ, Tư tưởng, Văn hóa, Đức tin Hồ Chí Minh 

cứ có vai trò chủ đạo là Việt Nam tiến bộ. Nhận định này củng cố 

khi Thế giới ở Thời đại mới, Việt Nam ở Giai đoạn mới. Hiểu rõ 

giờ đây Lý luận không phải là nghiên cứu “Những gì đã rõ” hay 

“Phù hợp Đường lối của Đảng”, mà phải thực sự nghiên cứu về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đưa đất nước phát triển; Đại diện 

Think Tank SENA đã đọc Tham luận tại Hội thảo“Những vấn đề 

cốt yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ thuyết phát triển” do 

Hội đồng Lý luận TW tổ chức tại Hà Nội, ngày 20/03/2009: 

“Nếu chú ý rằng các bản kinh chính của Đạo Phật như các 

kinh Hoa nghiêm, kinh Đại thừa đều được các đại đệ tử viết sau 

khi Ngài hóa chừng 100 năm; còn các kinh Phúc Âm, nền tảng 

của Thiên chúa giáo cũng được các đại đệ tử của Jesus viết ra 

chừng 70 năm sau khi Người mất, càng thấy đã đến lúc phải có 

một cách nhìn mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bởi những người Lãnh đạo vĩ đại như Đức Phật, Jesus, như 

Bác Hồ cả cuộc đời đều lo làm cho các lý tưởng cao đẹp thành sự 

thực, lo nói những điều sâu xa một cách đơn giản cho mọi tầng 

lớp lao động được hiểu. Vì thế, nghiên cứu, phát triển tư tưởng, 

học thuyết của các vị, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính là 

nhiệm vụ, là sứ mệnh của thế hệ chúng ta và thế hệ tiếp nối”.  

Lý luận và Thực tiễn chỉ rõ, sự nghiệp gìn giữ, phát triển 

đất nước chỉ thành công, nhất là trong Cách mạng công nghiệp 

4.0,  khi “Cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới. Muốn vậy phải 

tiến hành đồng bộ ba việc: 1) Kiến tạo Mô hình phát triển mới;   

2) Hình thành Thế hệ Công dân mới với Văn hóa mới; 3) Xây 

dựng Tầng lớp tinh hoa mới với các Think Tank Việt Nam; trong 

đó trước hết là bầu chọn Lãnh đạo và bộ máy Lãnh đạo mới có 

Tầm nhìn mới, Văn hóa mới, có đủ năng lực để “Cùng Nghĩ, cùng 

Làm” ở tầm Thế giới. Đây là việc cấp bách nhất phải làm.   
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                                  Phần B. 
                                                  
 

     VIỆC CẦN LÀM ĐẦU TIÊN LÀ LÃNH ĐẠO  

BIẾT HUY ĐỘNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ƯU TÚ ĐỂ   

            “CÙNG NGHĨ, CÙNG LÀM” VỚI THẾ GIỚI 
 

  
 

 

 

 

 

Hiện xã hội và Chính quyền mới chú ý 

phục vụ “Kinh tế”, song lẽ ra phải phục vụ 

“Lãnh đạo”, với  quan niệm “Lãnh đạo” là khả 

năng trả lời đúng đắn các câu hỏi “Cần làm 

gì?” và “Bây giờ phải làm gì?”.   

Chưa kể, việc biến ý kiến độc lập hay đối 

lập của các cá nhân và bộ phận xã hội trở 

thành sức mạnh cho nhà cầm quyền cũng là thế 

mạnh và nhiệm vụ của các Think Tank. Được 

vậy, sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp và giảm 

thiểu tối đa xung đột trong xã hội.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ảnh trên:  Nắng sớm (Ảnh tác giả). 
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                                 MỤC LỤC Phần B. 
                                                                                                                                                      

   VIỆC CẦN LÀM ĐẦU TIÊN LÀ LÃNH ĐẠO  

     BIẾT HUY ĐỘNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ƯU TÚ ĐỂ   

            “CÙNG NGHĨ, CÙNG LÀM” VỚI THẾ GIỚI 
 

  
I) Thay đổi Nhận thức, Đường lối và  

   Văn hóa là cách duy nhất để Việt Nam  

    khỏi Biệt lập với Thế giới 
 

II) Các tổ chức dạng Think Tank là 

       nhằm kết nối “cách Nghĩ, cách Làm”  

       giữa Việt Nam và Thế giới  
 

III) Mỹ là cường quốc số 1 về Think Tank; 

       Trung Quốc coi trọng phát triển Hội nhập qua  

       xây dựng các Think Tank kiểu Thế giới 
 

(Các nội dung được trình bày trong phần B nêu trên, được trích từ 

phần viết về Think Tank tại văn bản ngày 9/9/2009 của  Viện N/C SENA 

đóng góp ý kiến cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XI). 
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                                            Phần B.                          

     VIỆC LÀM ĐẦU TIÊN LÀ LÃNH ĐẠO BIẾT  

    HUY ĐỘNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ƯU TÚ ĐỂ   

            “CÙNG NGHĨ, CÙNG LÀM” VỚI THẾ GIỚI 
 

  
I) THAY ĐỔI NHẬN THỨC, ĐƯỜNG LỐI VÀ 

    VĂN HÓA, LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ VIỆT NAM    

    THOÁT KHỎI BIỆT LẬP VỚI THẾ GIỚI     

 Gọi con đường Việt Nam là “Con đường vòng vất vả” có 

phần đúng, bởi trong nông nghiệp, từ “Người cày có ruộng” đến 

Tổ đổi công, rồi Hợp tác xã, rồi Khoán 10 tức là dần trở lại bản 

chất “Kinh tế hộ” từ chế độ trước. Trong công nghiệp, từ tư bản 

dân tộc, công tư hợp doanh, công nghiệp quốc doanh rồi cổ phần 

hóa, cho phép kinh tế tư bản tư nhân, đầu tư nước ngoài, rồi Đảng 

viên được làm kinh tế tư nhân lại mất mấy chục năm. 

Trong thương mại, từ Nhà nước lo từ sợi chỉ, lạng đỗ xanh,  

đến khi phải trao cho thị trường điều tiết cũng mất vài chục năm. 

Trong quản lý tiền tệ từ chỗ coi gửi tiền, gửi hàng của bà con Việt 

kiều cho người thân là “có vấn đề”, đến khi coi đó là một chỉ tiêu  

kinh tế cũng làm mất ngót nửa thế kỷ… Đến nay, nhìn lại con 

đường vòng mà đất nước trải qua, mới thấy một sự lãng phí khủng 

khiếp, nhất là lãng phí cơ hội, trong việc khai thác các nguồn lực.   

 Rõ ràng, để xây dựng lại Việt Nam phồn vinh, phải thay 

đổi tận gốc Nhận thức, Chính sách và Văn hóa. Trước hết phải 

bớt tự khen bằng cách so mình với mình để hướng ra Thế giới. 

Nếu không, sẽ lại dẫn đất nước đi vào “Con đường vòng đau 

khổ”. Muốn vậy, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các tổ 

chức tư vấn và hoạch định chiến lược, chính sách trong hệ thống 

Nhà nước ở giai đoạn hiện nay phải luôn luôn tự thay đổi để phù 

hợp với các nhiệm vụ mới. Mặt khác, phải đặc biệt chú trọng việc 

hình thành, thúc đẩy các mô hình mới độc lập nghiên cứu, tư 

vấn quản lý chính sách, tức các tổ chức Think Tank.  
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Năm 1965, Singapore mơ được như Sài Gòn. 44 năm sau,  

Việt Nam cần 158 năm mới kịp Singapore. Điều kỳ diệu này thành sự 

thực nhờ đảo quốc “cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới  

Có thể nói, lịch sử Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh là lịch sử Dân tộc “cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới. 

Quan niệm này được minh họa bởi tác phẩm 

nước ngoài “Nước Việt Nam từ nguồn gốc xa 

xưa đến ngày nay”, viết về chiến thắng  Điện 

Biên Phủ trên không: “Những tên lửa SAM 

được sử dụng bởi lý tưởng trong sáng, bởi nền 

Văn hóa Việt Nam, bởi tư chất Việt Nam, là 

chìa khóa mở cửa thắng lợi của Việt Nam”.  

Để Việt Nam “Cùng nghĩ, Cùng làm” với Thế giới, trước hết cả 

nước phải “Cùng Nghĩ, cùng Làm”. Có thể trong “Thường thức Chính 

trị”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nghĩ vậy khi viết: “ Giai cấp tư sản dân 

tộc cũng là động lực cách mạng”. Quan điểm này bị một số người phê 

phán là cải lương, không theo đường lối đấu tranh giai cấp.    
 

 

Ảnh trái: Cuốn “Việt Nam 

– Thay đổi và Hạnh phúc” của 

Viện N/C SENA, năm 2009. Bìa 

cuốn này có ảnh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh và Tổng thống Obama 

với nội dung: “Trong Thế kỷ 20, 

một nền Văn hóa mới – Văn hóa 

Độc lập đã lớn lên mạnh mẽ, 

đẩy lùi Chủ nghĩa Thực dân vào 

quá khứ. Với Thế giới, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành biểu 

trưng và Động lực cho tiến trình này. Thế kỷ 21 chứng kiến nền Văn hóa 

mới – Văn hóa Phối hợp xuất hiện. Giờ đây, hình ảnh Tổng thống Barack 

Obama đã  thành biểu trưng, động lực và cả hy vọng cho tiến trình Thay 

đổi Văn hóa này”. Khi xuất bản nội dung này bị xem là “Trái đường lối”. 

Ảnh trên: Vườn Bách thảo Singapore là Di sản Thế giới đầu tiên 

của Singapore được UNESCO công nhận. Việt Nam đông dân gấp 20 lần, 

lại có truyền thống văn hóa hàng nghìn năm, Singapore chỉ có chừng 50 

năm, vậy mà ta vẫn chưa có Di sản Thế giới nào trong thời gian như vậy.      
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II) CÁC TỔ CHỨC DẠNG THINK TANK LÀ  

             NHẰM KẾT NỐI CÁCH NGHĨ, CÁCH LÀM 

             GIỮA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI   

 Hiện nay ở Việt Nam, mới phổ biến việc sử dụng tư vấn kỹ 

thuật, song vẫn chưa coi trọng đúng mức việc sử dụng tư vấn 

chiến lược và chính sách. Trước đây ở Việt Nam chỉ có các tổ 

chức tư vấn kỹ thuật của chính phủ như các viện, trường… thuộc 

các bộ ngành. Khi xã hội đã có các thành phần kinh tế khác nhau, 

thì về nguyên tắc nó cũng cần các tổ chức tư vấn chính sách khác 

nhau. Giờ đây theo nhu cầu phát triển, các tổ chức tư vấn kỹ thuật 

ngoài Nhà nước đã trở nên phổ biến.   

 Tuy vậy, trong công tác hoạch định chủ trương, chính sách 

vẫn tồn tại quan niệm đây là việc riêng của cá nhân Lãnh đạo và 

Tổ chức cầm quyền. Vì thế nhìn chung, ở Việt Nam, từ Nhà nước 

đến các tổ chức xã hội, tư nhân vẫn chưa coi trọng đúng mức công 

tác xây dựng chiến lược và chính sách phát triển. Tuy nhiên, đã 

xuất hiện các tổ chức tư vấn chính sách độc lập. Đây là một dấu 

hiệu đáng khích lệ cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội.   

Cuối năm 1985, trước nguy cơ lạm phát, đã xuất hiện những 

mô hình mới về tư vấn chính sách. Đó là việc lập các tổ, nhóm, 

Tiểu ban nghiên cứu các vấn đề có tính chất chiến lược, cấp bách 

của đất nước. Chỉ đạo nhóm là một vị lãnh đạo của Chính phủ 

hoặc Đảng. Phương pháp làm việc là tự do ngôn luận, không áp 

đặt trước định hướng, sau đó đúc kết. Những gì kết luận được thì 

kết luận. Những gì chưa kết luận được thì tiếp tục nghiên cứu, 

thảo luận. Đã có một không khí cởi mở, dân chủ, sáng tạo như 

một luồng gió mới trong hoạt động tư duy kinh tế thời kỳ này. 

Ngoài các nhóm nghiên cứu chính thống hình thành từ cuối 

năm 1985 như vừa nêu, còn có một số hình thức mới mà những 

năm trước còn phôi thai. Đó là các câu lạc bộ, các nhóm chuyên 

gia của chính quyền cũ… đều đã được sử dụng để nghiên cứu và 

đóng góp ý kiến vào những vấn đề quốc kế dân sinh. Trung tâm  
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Học thuyết Hồ Chí Minh –  

Hành trang để Định vị và đi tới Tương lai 

Tại Việt Nam việc hình thành Think Tank là hết sức khó khăn. Để 

minh họa sự gian truân này xin 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 các thăng trầm có lớn đến như "firebombing - Đánh bom hủy 

diệt", thì hôm nay mọi thăng trầm đó đã đều ở phía sau; 2) Nếu hiểu 

“Trời” là “Xu thế tất yếu” sẽ thấy, điều khó khác được là sớm muộn 

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 tổ chức 

Think Tank Việt Nam dù khó khăn, song là xu thế tất yếu. Bởi Hội nhập 

và Phát triển sẽ khó hơn với Việt Nam, khi 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 hầu như chưa có 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.  

 

   Ảnh bên:  Cuốn sách Hai tập “Học thuyết Hồ Chí Minh – Hành 

trang để định vị và đi tới tương lai”, với Lời mở đầu: “Hơn bao giờ hết, 

việc nâng cao trí tuệ Lãnh đạo đã trở nên sống còn với mỗi cá nhân, 

với tổ chức, trong đó thuật ngữ “Lãnh đạo” được hiểu là có khả năng trả 

lời đúng đắn câu hỏi “Cần làm gì?” trước mọi tình huống. Nếu xem 

“Lãnh đạo - Cần làm gì?” và “Quản lý - Làm thế nào?” là một, sẽ thấy, 

cần xác định quá trình học tập trước hết khởi đầu bằng “Trái tim””.   
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của sự Đổi mới này là Tp. Hồ Chí Minh. Tại đây, Bí thư Thành ủy 

Võ Văn Kiệt đã có sáng kiến lập một Câu lạc bộ các Giám đốc, 

coi đó là diễn đàn để các cơ sở sản xuất đề xuất ý kiến.  

Vào cuối những năm 1980, Câu lạc bộ Giám đốc đã hình 

thành với thành viên là 100 Giám đốc, Bí thư, Thư ký công đoàn 

của các nhà máy quốc doanh. Một Ủy viên Thường vụ Thành ủy 

được phân công làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Bí thư Thành ủy Võ 

Văn Kiệt và sau đó, người kế nhiệm là Nguyễn Văn Linh, được 

mời làm cố vấn cho Câu lạc bộ. Ngoài ra, còn các nhóm khác như 

nhóm “Thứ Sáu”, một nhóm tư vấn chính sách của chế độ cũ do 

Thành ủy Hồ Chí Minh tổ chức và nhóm của Tiến sĩ Nguyễn 

Xuân Oánh.  Điều đặc biệt là, đến giai đoạn này, những đóng góp 

kể trên không những đã được các chuyên gia kinh tế cả nước tham 

khảo mà còn được các nhà lãnh đạo cấp cao chú ý lắng nghe. 
  

III) MỸ LÀ CƯỜNG QUỐC SỐ 1 VỀ THINK TANK    

      TRUNG QUỐC COI TRỌNG HỘI NHẬP QUA  

      XÂY DỰNG CÁC THINK TANK KIỂU THẾ GIỚI 

“Nhân dân nhật báo” trang điện tử Trung Quốc nhận xét là 

ở Trung Quốc các tổ chức tư vấn chính sách chính phủ đôi khi 

đưa ra các đánh giá không chính xác không phải do thiếu trình 

độ chuyên môn, mà do đã gắn chặt với các “nhóm lợi ích”. Các 

chuyên gia từ các tổ chức tư vấn chính sách của các cơ quan chính 

phủ sẽ điều chỉnh để các nhận xét của họ phù hợp với lợi ích của 

bộ ngành liên quan.   

Các tổ chức tư vấn độc lập hoàn toàn, năng động và ít bị lệ 

thuộc vào đối tượng tư vấn hơn nhưng trong không ít trường hợp 

cũng bị ảnh hưởng bởi cái “tôi” quá lớn. Trong khi đó, các nhà 

lãnh đạo lại cần những kết luận khách quan, chuẩn xác, kịp thời 

và riêng tư, và hai hình thức tư vấn chính sách đã hiện hữu đều 

không đáp ứng được hoàn toàn. 

Để giải quyết mâu thuẫn này, Trung tâm Trao đổi Kinh tế 

Quốc tế Trung Quốc (China Centre for International Economic  
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Chủ tịch Hồ Chí Minh  thành công vì ngoài  nước thì 

“Cùng Nghĩ, cùng Làm” và “góp phần xứng đáng” với Thế giới ; 

Trong nước thì “Cùng Nghĩ, cùng Làm” với cả Dân tộc 

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 biết cách 

“Cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới qua Tầng lớp tinh hoa và Think 

Tank với số lượng, chất lượng nhất nhì thế giới?  

 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.   

Trong bối cảnh Toàn cầu hóa và Kinh tế Tri thức, với góc độ các 

tổ chức “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. Nói như 

thế vì 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. Điều này sống còn với 

Chính thể một Đảng cầm quyền vì 

đây là công cụ thiết yếu để “cùng 

Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới.   
 
 

Ảnh trên: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà trí thức nước ngoài. 

Về việc cần thiết của “cùng Nghĩ, cùng Làm” với Thế giới, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nói: “Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem 

xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ về giúp đồng bào tôi”.    
   

Ảnh dưới: Các thành viên trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ 

năm 1945 – Chính phủ của Cụ Hồ, một chính phủ của toàn Dân và tập 

hợp mọi nhân tài, không phân đảng phái.     
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Exchanges- CCIEE) vừa được thành lập theo chỉ thị của Thủ 

tướng Ôn Gia Bảo là là một tổ chức tư vấn chính sách của Chính 

phủ theo hướng độc lập.  

Lấy ý tưởng từ các Think Tank của Mỹ, ví như các chính trị 

gia Mỹ Henry Kissinger và Zbigniew Brzezinski,  trước và sau khi 

làm việc với tư cách quan chức cấp cao tại Nhà Trắng đều đã làm 

việc tại các Think Tank, Trung Quốc đã lựa chọn nhiều thành viên 

của Trung tâm là các quan chức cấp cao song đã về hưu, như 

nguyên Phó Thủ Tướng Zeng Peiyan để làm việc cùng với các cán 

bộ trẻ có năng lực. Cách bố trí này có thể giúp tổ chức mới tiếp 

cận các vấn đề công dễ dàng hơn, hơn nữa, có thể hiểu những yêu 

cầu cá biệt của các nhà hoạch định chính sách. 

Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc hoạt động 

thế nào? Điều này báo Trung Quốc không đề cập nhưng có thể  

phỏng đoán một cách gián tiếp các mục tiêu hoạt động của Trung 

tâm này thông qua như những gì mà Viện nghiên cứu Công nghệ 

và Phát triển SENA đã và đang làm ở mức độ nhỏ hơn.   

Mục tiêu thứ nhất của Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế 

Trung Quốc là tổ chức nghiên cứu đề xuất chính sách để trực 

tiếp phục vụ lãnh đạo và các cơ quan quản lý, không phục vụ xã 

hội thông qua các hoạt động thông tin đại chúng.  Trong những 

việc này cũng cần làm rõ hai khái niệm là “đề xuất” tức là đưa ra 

cái mới, cái chưa xuất hiện và “phản biện” tức là khảo sát, đánh 

giá cái đang hiện hữu.  

Ví như, cần nhận thức rằng, thực tế Viện nghiên cứu Công 

nghệ và Phát triển SENA đang trình bày các kết quả nghiên cứu 

mới, chứ không phản biện những chính sách đã có. 

Mục tiêu thứ hai của Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế 

Trung Quốc là tiến hành các hoạt động “lobby” cho các công 

việc ở cấp nhà nước với các nước trên thế giới, đặc biệt với Mỹ. 

Điều này trước hết được hàm ý bởi thuật ngữ “Trao đổi kinh tế 

quốc tế” trong tên gọi của Trung tâm này.  
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Mục tiêu thứ ba của Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế 

Trung Quốc là tập trung các nguồn lực trí tuệ thông qua việc 

phối hợp giữa các Think Tank Chính phủ với các Think Tank 

độc lập, vốn dĩ vẫn có một vùng ranh giới khác biệt không nhỏ. 

Với cách thức tổ chức mới, trong rất nhiều trường hợp tổ chức này 

có thể trình bày các quan điểm gần với chính phủ bằng một ngôn 

ngữ ôn hòa, dễ được các tổ chức độc lập tiếp thu hơn.  

Ngoài tên gọi ra, có ba yếu tố gợi ý cho việc phỏng đoán các 

hoạt động của Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc 

vừa ra đời này. Yếu tố đầu tiên là quan hệ ngày càng lớn mạnh và 

mật thiết của Trung Quốc với Mỹ; Yếu tố thứ hai xuất phát từ 

truyền thống hoạt động hành lang ở trong chính trường Mỹ; Yếu 

tố thứ ba là các kinh nghiệm thực tiễn trong các hoạt động nhằm 

phục vụ các dự án khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, đầu tư 

hạ tầng… như của Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA đã và 

đang tiến hành ở trong nước cũng như với các nước trên thế giới 

như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc… 
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                                    Phần kết 
 

                  VIỆT NAM CHỈ CÓ THỂ TRỞ THÀNH 

        QUỐC GIA PHÁT TRIỂN MỘT KHI HỘI NHẬP 

                     TOÀN DIỆN VỚI THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sẽ ít ai muốn đến thăm một người 

chủ đã vừa nghèo, vừa lạc hậu, lại vừa 

trưởng giả, hợm hĩnh; Dĩ nhiên, cũng ít ai 

muốn đến với người chủ có tầm nhìn hẹp 

hòi, chỉ muốn “mình Nghĩ, người khác 

Làm”, cốt “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay 

mình”, đã thế lại thích áp đặt.   

Thực tiễn cho thấy để có nhiều người  

muốn đến, ít nhất phải có một trong ba yếu 

tố, đó là: 1) Đàng hoàng; 2) Hiểu biết;     

3) Mạnh mẽ. Có thể xem đây là cơ sở trả 

lời các vấn đề quan trọng: Hình ảnh tốt đẹp 

của Việt Nam và Lãnh đạo với thế giới sẽ 

là gì? Và làm thế nào để có?  

 

 

 

 
 
Ảnh trên: Hồ Gươm, Tháp Rùa, Tượng đài Lý Thái Tổ. Du khách có 

thể tìm thấy ở đây tinh thần Độc lập Dân tộc và các truyền thuyết về tiền 

nhân của người Việt Nam (Ảnh tác giả) 
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                                MỤC LỤC Phần kết. 
                                                                                                                                                      

               VIỆT NAM CHỈ CÓ THỂ TRỞ THÀNH 

        QUỐC  GIA PHÁT TRIỂN MỘT KHI HỘI NHẬP 

                     TOÀN DIỆN VỚI THẾ GIỚI 
 

 

 

 

I)  Sẽ không có ngay cả Hội nhập Kinh tế 

      một khi không có Hội nhập toàn diện từ Mô  

      hình phát triển đến Con người và Văn hóa       

 

II) Muốn Hội nhập phải Chọn lựa và  

        Đào luyện Tầng lớp Lãnh đạo mới có đủ  

       Ý chí, Năng lực, Văn hóa để Hội nhập   
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                                Phần kết. 
 

               VIỆT NAM CHỈ CÓ THỂ TRỞ THÀNH 

        QUỐC  GIA PHÁT TRIỂN MỘT KHI HỘI NHẬP 

                        TOÀN DIỆN VỚI THẾ GIỚI 
 

 

I) SẼ KHÔNG CÓ NGAY CẢ HỘI NHẬP KINH TẾ MỘT  

    KHI KHÔNG HỘI NHẬP TOÀN DIỆN TỪ MÔ HÌNH  

    PHÁT TRIỂN ĐẾN CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA   

 Việt Nam cần thiết phải được định vị với thế giới. Nếu như 

hakiri, hoa anh đào, tính chu đáo và chất lượng sản phẩm đã tạo 

nên hình ảnh Nhật Bản, thì hình ảnh Việt Nam đến hôm nay vẫn 

là một nước có quá khứ huy hoàng, nhưng hiện vẫn là một nước 

đang phát triển, thậm chí có nguy cơ “không chịu phát triển”.   

Nếu như hội nhập vào xu thế tiến bộ của nhân loại là con 

đường duy nhất để Việt Nam phát triển và là quyết tâm của toàn 

Đảng, toàn dân thì việc tái xây dựng hình ảnh một Việt Nam 

mới trong lòng thế giới là vấn đề đầu tiên phải làm. Đây cũng 

chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác lý luận, với 

cốt lõi là xây dựng một học thuyết phát triển bắt nguồn từ tư 

tưởng, học thuyết Hồ Chí Minh. 

Muốn “hội nhập” không chỉ phụ thuộc vào ta mà còn phụ 

thuộc vào đối tác Vì thế,  trước hết phải thật thà quý trọng họ, tức 

phải Trân trọng những sự Khác biệt. Sau đó phải Đàng hoàng 

làm rõ cho bạn bè quốc tế và trong nước: Việt Nam là ai? Việt 

Nam đang ở vị trí nào? Tiếp theo là làm rõ: Việt Nam muốn là 

ai? Việt Nam sẽ ở vị trí nào? 

  Vì thế, để chính danh cần Tuyên ngôn. Ví như, muốn Độc 

lập phải Tuyên ngôn về Độc lập, muốn Hội nhập và Phát triển 

cũng phải Tuyên ngôn về Hội nhập và Phát triển. Đó là nhiệm 

vụ đầu tiên của giới Lãnh đạo, vì Hội nhập sẽ thuận lợi hơn khi 

Việt Nam có một Học thuyết riêng của mình, không phải vay 

mượn, bởi đối tác cũng muốn biết sẽ quan hệ thực sự với ai.  
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    Với Cách mạng công nghiệp 4.0,  Lãnh đạo tầm cỡ Thế giới vừa  

    là yếu tố đầu tiên, vừa là yếu tố cuối cùng quyết định Thành công  

Lãnh đạo tầm cỡ Thế giới là người có Tầm nhìn chiến lược, biết trả 

lời câu hỏi “Làm gì?”; Biết ứng phó với 

khó khăn, tức có ngay đáp án cho vấn đề  

“Bây giờ phải làm gì?”. Biết Quản lý, 

tức “Làm thế nào?”, song không tự làm, 

mà Kiến tạo Môi trường Khởi nghiệp, 

để mỗi người đều có thể tạo ra sản phẩm 

mang lại Quyền, Lợi và Vị thế cho chính 

mình, cộng đồng, Quốc gia và Thế giới. 

Lãnh đạo tầm cỡ Thế giới phải là người kiệt xuất của tinh hoa 

Dân tộc, để thu hút, gắn kết với những người quên mình vì Quyền lợi và 

Tiến bộ của Cộng đồng, Quốc gia, Nhân loại, thể hiện qua Tinh thần 

Kiến tạo. Đây là lực lượng tiên phong thúc đẩy xã hội tiến bộ, là tấm 

gương lan truyền Chí khí, Văn hóa và định hướng xã hội phát triển.    

Sông thiêng không vì sâu, mà vì ở đó có 

Rồng; Núi linh không vì cao, mà vì ở đó có Tiên. 

Ngoài các tiêu chí phổ quát, trong Giai đoạn “Việt 

Nam và Thế giới cùng Nghĩ, cùng Làm”, Lãnh 

đạo phải “Bình đẳng, Hòa hợp, Sáng tạo” với 

Lãnh đạo các Quốc gia khác, tức có tầm vóc 

Tinh hoa Thế giới. Tấm gương Hồ Chí Minh - 

Việt Nam, Lý Quang Diệu - Singapore cho thấy 

nước có thể không lớn song vẫn vĩ đại, trước hết 

nhờ lãnh đạo là kiệt xuất trong giới tinh hoa. 
 

Ảnh trên: Nước Mỹ đặt Khoa học lên hàng đầu, và cũng đặt Đức 

tin lên hàng đầu. Phát biểu nhân ngày Độc Lập của Hoa Kỳ 4/7, Tổng 

thống Mỹ Donald Trump nói về niềm tôn kính Đức Chúa và quyền Con 

người: “Các quyền lợi của chúng ta do Đức Sáng Thế ban tặng, không 

lực lượng nào trên Trái Đất có thể tước bỏ các quyền lợi đó”. Khó biết ở 

Việt Nam ta thực sự có Khoa học và Đức tin? Nếu có thì ở vị trí nào? 

Ảnh dưới: Hoàng đế Quang Trung mãi mãi trong tâm khảm người 

dân Việt và khu vực châu Á như một Lãnh đạo Mạnh mẽ.    
 



GIAI ĐOẠN MỚI - VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI CÙNG NGHĨ, CÙNG LÀM                                                         29                                                         

II)  MUỐN HỘI NHẬP PHẢI CHỌN LỰA VÀ ĐÀO 

     LUYỆN TẦNG LỚP LÃNH ĐẠO MỚI CÓ ĐỦ Ý CHÍ,  

     NĂNG LỰC, VĂN HÓA ĐỂ HỘI NHẬP     

Trước hết phải xác định muốn học gì, thì sau đó mới chọn 

được đúng Thầy. Có ba việc Việt Nam cần học, đó là: 1) Cách 

Nghĩ tiên tiến; 2) Cách Làm hiệu quả; 3) Cách sống tốt đẹp. Theo 

tiêu chí này cần thụ giáo 7 ông Thầy là các nước phát triển lâu. 

Ngoài ra cố gắng để học nhóm với các bạn học giỏi, đó là 22 nước 

mới phát triển theo cách phân của các tổ chức quốc tế như Ngân 

hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ thế giới. 

Học bản chất là tiếp thu quá trình những sự Khác biệt để tự 

mình Thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy cũng như trước 

khi hứng nước sạch để dùng, việc đầu tiên là phải rửa sạch đồ 

chứa, bỏ cặn bẩn. Thế giới chia các nước thành ba nhóm: 1) Phát 

triển lâu; 2) Mới phát triển; 3) Đang phát triển. Những nước 

không được xếp trong ba hạng này thường có kết cục xấu.  

 Có chuyên gia nước ngoài sau khi làm lâu với Việt Nam đã  

xếp Việt Nam vào một hạng mới, đó là thuộc các nước “Không 

chịu phát triển”. Tuy là nói vui, song cũng phải cẩn thận vì tụt nốt 

hạng này thì rơi xuống vực thẳm có tên là “Vĩnh viễn lạc hậu”.  

Muốn thoát cảnh này chỉ còn cách Quyết tâm Học tập. Song 

học gì bây giờ vì việc học công phu, gian khổ lại đòi hỏi thời gian 

rất dài. Có một cách học ngay,  mang lại điều tốt đẹp ngay, đó là 

làm điều tốt đẹp, trên kính dưới nhường; Nói cách khác, trước hết 

phải học để thành người tử tế, đàng hoàng, ắt điều tốt đẹp sẽ đến. 

Thế giới đã Thay đổi, một Thời đại mới đã đến. Việt Nam 

đang đứng trước những cơ hội ngày càng lớn, song chỉ có thể trở 

thành Quốc gia Phát triển một khi Tầng lớp Lãnh đạo được 

bầu chọn từ Tầng lớp tinh hoa để có đủ Chí khí, đủ Năng lực  

và Văn hóa, đưa đất nước Việt Nam “Cùng Nghĩ, cùng Làm” với 

Thế giới, đáp ứng mong mỏi Tiền nhân và Dân tộc.   
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Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trong   

 Giai đoạn “Việt Nam và Thế giới, cùng Nghĩ, cùng Làm” và  

                    cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra 

Los Cabos là đô thị tự quản, một dạng đặc khu từ thế kỷ 20 ở  

bang Baja California Sur, Mexico; Nhiều triệu khách đến đây mỗi năm, 

nhờ ở đây kết hợp hai yếu tố: 1) Du khách có thứ mà Mexico có: Đó là 

khí hậu và địa lý, nơi sa mạc gặp biển; 2) Du khách có thứ mà Mexico 

không có và không tự mình tạo được: Đó là một không gian văn hóa Mỹ 

và châu Âu.  Thành công của Los 

Cabos dễ thấy, đó là Mexico biết rõ 

những gì mình có thể làm được, còn 

những gì chưa làm được thì mời 

Thế giới “cùng Nghĩ, cùng Làm”. 

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, 

Phú Quốc có giá trị lớn về địa Kinh 

tế, địa Chính trị, khai thác tốt sẽ là 

động lực không nhỏ thúc đẩy Việt 

Nam phát triển, nhất là Cách mạng 

công nghiệp 4.0 đang diễn ra.  

Song để có Văn hóa và Tri 

thức, thay vì “Chia lô, bán nền” và 

“Tổ chức đánh bạc” cần nhiều giải 

pháp trên cơ sở “Việt Nam và Thế 

giới cùng Nghĩ, cùng Làm”; Còn 

vẫn “Tự mình sao chép mình”, thì 

dù giá đất bằng không và cho thuê  99 

năm, chỉ làm Việt Nam mất đi các tài 

sản vô giá và xã hội bị đẩy lùi về lối 

nghĩ Kinh tế Tiêu dùng thô sơ.  

Các ví dụ trên cho thấy, xưa 

nay chưa thấy ai bán ruộng, đánh 

bạc mà giầu có, rồi lại thấy do “tự 

Nghĩ, tự Làm” mới nghèo, nay vẫn “tự Nghĩ, tự Làm”, lại còn theo 

cách cũ, với hy vọng có nhiều tiền, không biết có quá “Duy ý chí”?  
 

Ảnh trên: Phong cảnh và sinh hoạt ở Los Cabos (Ảnh tác giả).  
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 Ảnh trên: Viện Brookings – Think Tank số 1 của Mỹ và Thế giới, 

được thành lập năm 1916, Washington, D.C., Hoa Kỳ.   

Ảnh dưới: Viện Nghiên cứu – Think Tank SENA, được thành lập 

năm 1992, 35 Điện Biên Phủ, Hà Nội, Việt Nam (Ảnh tác giả). 

 

https://www.google.com.vn/search?q=Washington,+D.C.&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKwwLy9S4gAxizLMsrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQB5NBblQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwixwoXP4tHaAhWCjLwKHW8DAv8QmxMImQEoATAP
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