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1. Đặt vấn đề
Giảng dạy các môn Lí luận chính trị tại các cơ sở 

giáo dục trong đó có học phần Kinh tế chính trị Mác-
Lênin luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị then 
chốt. Mục tiêu của việc giảng dạy và học tập các môn 
Lí luận chính trị là nhằm hướng tới hình thành và phát 
triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực đáp ứng với tình hình mới của đất nước và 
đặc biệt nhằm giúp sinh viên có lập trường tư tưởng 
kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích 
cực vào cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ 
đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Để thực hiện 
được các mục tiêu này, người giảng dạy các môn lí luận 
chính trị phải luôn trau dồi chuyên môn, tu dưỡng đạo 
đức và có lập trường chính trị vững vàng. Hơn thế nữa, 
trước sự biến động của tình hình thế giới và khu vực, 
người giảng dạy phải luôn cập nhật kịp thời những tri 
thức mới, những quan điểm mới và đặc biệt là những 
chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để vận 
dụng vào công tác giảng dạy các môn lí luận chính trị. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng đã trình bày nhiều vấn đề mới trong đó có những 
vấn đề kinh tế với nhiều quan điểm mới cần sớm quán 
triệt trong đào tạo, giảng dạy các môn lí luận chính trị 
nói chung và môn Kinh tế Chính trị nói riêng, qua đó 
nâng cao nhận thức cho học viên - sinh viên nhằm góp 
phần hình thành hệ tư tưởng vững chắc cho sinh viên, 
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội đề ra. Dưới đây là một số vấn đề kinh tế quan trọng 

cần chú ý trong văn kiện cần sớm được cập nhật bổ 
sung trong quá trình giảng dạy học phần Kinh tế chính 
trị Mác - Lênin tại các cơ sở giáo dục đại học.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mục tiêu phát triển trong lĩnh vực kinh tế
Về vấn đề thời điểm đưa nước ta trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại qua tổng kết, phân tích và 
dự báo đại hội XIII đã đưa ra mục tiêu dài “Đến giữa 
thế kỉ XXI phấn đấu nước ta trở thành nước phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [1, tr.112].

Việc xác định mục tiêu của đại hội XIII được dựa 
trên cách tiếp cận mới, về mặt lí luận đó là sự tổng hợp 
của nhiều tiêu chí như dựa trên trình độ phát triển, trình 
độ công nghiệp của tổ chức công nghiệp OECD và thu 
nhập bình quân đầu người của World Bank. Có thể nói, 
cách tiếp cận này đã giúp cho quá trình thực hiện các 
mục tiêu được rõ ràng và cụ thể, xây dựng được chính 
xác các mốc mục tiêu cần đạt được. Dựa trên tiêu chí 
phân loại các nước theo thu nhập bình quân đầu người 
do Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng 7 năm 2020:

- Nước có thu nhập thấp là nước có thu nhập bình 
quân đầu người dưới 1.036 USD/năm.

- Nước có thu nhập trung bình thấp là nước có thu 
nhâp bình quân đầu người từ 1.036 đến dưới 4.045 
USD/năm. 

- Nước có thu nhập trung bình cao là nước có thu 
nhập bình quân đầu người từ 4.045-12.535 USD/năm. 

- Nước có thu nhập cao là nước có thu nhập bình quân 
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đầu người trên 12.535 USD/năm.
Cùng với đó, thực tế phát triển kinh tế Việt Nam tốc 

độ tăng trưởng GDP cao trong nhiều năm qua, đặc biệt 
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kinh tế thế giới 
ngưng trệ, nhiều nước tăng trưởng âm nhưng theo Báo 
cáo chính trị tháng 10 năm 2020 trình Đại hội XIII của 
Đảng: Tính chung cả thời kì Chiến lược 2011 - 2020, 
tăng trưởng GDP dự kiến đạt khoảng 6%/năm, thuộc 
nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên 
thế giới. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỉ USD 
năm 2010 lên 271,2 tỉ USD vào năm 2020. GDP bình 
quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên 
khoảng 2.779 USD năm 2020, chất lượng tăng trưởng 
được cải thiện, năng suất lao động tăng lên từ 4,3% 
năm 2011 - 2015 lên khoảng 6% năm 2016 - 2020 [1, 
tr.60-61]. 

Theo Báo cáo Dự báo kinh tế Châu Á trung hạn được 
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER) công 
bố đã dự báo Việt Nam có thể trở thành nước có thu 
nhập trung bình cao vào năm 2023 và sẽ vượt qua vùng 
lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) về GDP vào năm 2035 
với thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD/
năm. 

Trong báo cáo “Việt Nam 2035, từ chiến lược đến 
hành động” World Bank cũng nhận định GDP bình 
quân đầu người của Việt Nam năm 2019 đạt khoảng 
2.800 USD/năm. Tuy nhiên, khi nhìn trên tiêu chuẩn 
của World Bank, nếu so mức sống với người dân các 
nước, thu nhập người Việt đã tương đương gần 9.000 
USD (tính theo sức mua tương đương). Vì vậy, Đại hội 
XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu cụ thể phát triển 
đất nước trong những năm tới như sau:

- Đến năm 2025, kỉ niệm 50 năm giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang 
phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt 
qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030, kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là 
nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập 
trung bình cao.

- Đến năm 2045, kỉ niệm 100 năm thành lập Nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu 
nhập cao [1, tr.36].

2.2. Quan niệm về kinh tế thị trường 
Đại hội VI đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó có 

đổi mới cơ chế quản lí kinh tế nhằm tạo ra động lực 
thúc đẩy các đơn vị kinh tế và quần chúng lao động 
tích cực phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả kinh tế. Kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp, thiết lập và hình thành đồng 
bộ cơ chế kế hoạch hóa theo phương thức hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc tập trung 

dân chủ. Cơ chế mới lấy kế hoạch hoá làm trung tâm, sử 
dụng đúng đắn quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quản lí bằng 
phương pháp kinh tế là chủ yếu kết hợp với biện pháp 
hành chính, giáo dục, thực hiện phân cấp quản lí theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, thiết lập trật tự, kỉ cương 
trong mọi hoạt động kinh tế.

Như vậy, trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới, 
Đảng mới nêu ra quan điểm phát triển nền kinh tế hàng 
hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa 
xã hội, chưa đề cập đến cơ chế thị trường và phát triển 
nền kinh tế thị trường. Tuy vậy, đây là dấu mốc quan 
trọng trong quá trình đổi mới tư duy lí luận của Đảng 
về con đường và phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta.

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa VI, Đảng đã khẳng 
định, thực hiện nhất quán chính sách cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần, coi đây là chính sách có ý nghĩa 
chiến lược lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Nghị quyết đã đưa ra 
quan điểm mới, mang tính chất bước ngoặt về kinh tế 
quốc doanh, tạo cơ sở quan trọng cho việc đẩy mạnh 
sắp xếp lại khu vực kinh tế này. Cụ thể, kinh tế quốc 
doanh phải được củng cố và phát triển, nắm vững vị 
trí then chốt trong nền kinh tế, có lực lượng đủ sức chi 
phối thị trường để thực hiện tốt vai trò chủ đạo, bảo 
đảm cho sự phát triển ổn định và có hiệu quả của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, song không nhất thiết chiếm tỉ trọng lớn trong 
mọi ngành, nghề. Đáng chú ý là, tại Hội nghị này, lần 
đầu tiên Đảng khẳng định rằng, trong nền kinh tế hàng 
hoá nhiều thành phần, thị trường xã hội là một thể thống 
nhất, thông suốt trong cả nước và gắn với thị trường thế 
giới với nhiều lực lượng khác nhau tham gia lưu thông 
hàng hóa, đồng thời đề cập đến cơ chế thị trường. Mặc 
dù chưa được đề cập trực tiếp với tư cách là cơ chế quản 
lí nền kinh tế song Đảng cũng chỉ rõ, cơ chế thị trường 
phải được vận dụng nhất quán trong kế hoạch hóa và 
các chính sách kinh tế.

Đến Đại hội VII, Văn kiện đã nêu rõ cơ chế vận hành 
nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà 
nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công 
cụ khác. Trong cơ chế đó, các đơn vị kinh tế thuộc 
mọi thành phần kinh tế có quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh; hợp tác, liên doanh tự nguyện, bình đẳng, cạnh 
tranh hợp pháp. Bên cạnh đó, Đảng cũng chỉ rõ, phải 
xây dựng và phát triển đồng bộ các thị trường, xóa bỏ 
độc quyền và đặc quyền ở hầu hết các ngành và lĩnh 
vực kinh tế. Như vậy, đây là lần đầu tiên Đảng đề cập 
đến cơ chế thị trường với tư cách là cơ chế vận hành 
nền kinh tế. Có thể xem đây là một bước tiến lớn trong 
nhận thức, trong tư duy về thị trường, cơ chế thị trường 
của Đảng ta.

Đến Đại hội VIII, trên cơ sở tổng kết 10 năm đổi mới 
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(1986 - 1996), Đảng đã rút ra một số kết luận mới về 
mối quan hệ giữa sản xuất hàng hóa và chủ nghĩa xã 
hội, giữa kế hoạch hóa và thị trường, giữa thị trường 
trong nước và quốc tế, giữa quyền quản lí của Nhà nước 
và quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, về phân 
phối và lấy đó làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới cơ 
chế quản lí kinh tế với mục tiêu xóa bỏ cơ chế tập trung, 
quan liêu, bao cấp, tiếp tục tạo lập đồng bộ cơ chế thị 
trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Trong đó, đáng chú ý là Đảng ta đưa ra 
quan niệm mới, rất quan trọng về kinh tế hàng hóa và 
chủ nghĩa xã hội: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với 
chủ nghĩa xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn 
minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã 
hội đã được xây dựng” [2, tr.72].

Tại Đại hội IX, khái niệm kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa mới được chính thức sử dụng 
trong các văn kiện của Đảng. Và cũng từ Đại hội này, 
Đảng xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta 
trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
làm rõ một số khía cạnh liên quan đến nội hàm của mô 
hình kinh tế này.

Đảng ta đã nhận định: Kinh tế thị trường là giá trị 
chung của nhân loại, được phát triển trong chủ nghĩa tư 
bản, đây là văn minh nhân loại mà bất kì quốc gia nào 
cũng phải trải qua. Việt Nam cũng không nằm ngoài 
quy luật đó. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong 
thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ: Nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là 
nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật 
của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng 
xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển 
của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại 
và hội nhập quốc tế, có sự quản lí của nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo. Đây là quan điểm khái quát, đầy đủ và rõ ràng 
nhất của Đảng ta về nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa từ khi đổi mới đến nay. Nội hàm khái 
niệm được hiểu:

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam là một mô hình kinh tế thị trường đặc thù của 
thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản 
chủ nghĩa.

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam vừa chứa đựng những đặc điểm của kinh tế 
thị trường nói chung vừa chứa đựng những đặc điểm 
của định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam mang tính hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam, Nhà nước có vai trò định hướng xây 
dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, sử dụng các công 
cụ chính sách và nguồn lực Nhà nước để định hướng và 
điều tiết nền kinh tế thị trường: Đóng vai trò huy động 
và phân bổ hiệu quả các nguồn lực là động lực giải 
phóng sức sản xuất.

Có thể nhận thấy, kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam vừa là mô hình kinh tế thị 
trường phổ quát vừa có tính đặc thù riêng, cụ thể lấy 
cái riêng là định hướng xã hội chủ nghĩa để chế định 
cái chung.

Kế thừa Đại hội XII, Văn kiện Đại hội XIII làm rõ 
thêm khái niệm: Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, 
hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các 
quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lí của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển 
của đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều 
thành phần kinh tế, trong đó: kinh tế Nhà nước giữ 
vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không 
ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một 
động lực quan trọng; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
ngày càng được khuyến khích phát triển phù hợp với 
chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội [1, tr.129]. 

Nếu Đại hội XII mới chỉ là thống nhất về nhận thức, 
thì ở Đại hội XIII khái niệm đã được gắn với những đặc 
trưng cụ thể, giải thích rõ ràng định hướng xã hội chủ 
nghĩa là như thế nào. Làm rõ được điểm khác biệt của 
mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam và các nước 
khác như về mục tiêu đảm bảo nguyên tắc của hệ giá trị 
nhân loại (hệ giá trị xã hội chủ nghĩa).

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam là mô hình tự thân mang tính tất yếu khách quan 
vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển khác 
biệt với mô hình kinh tế thị trường tự do, là nền kinh 
tế vì con người, lấy con người là trung tâm của sự phát 
triển, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”, con người phải là trung tâm 
trong việc thụ hưởng các thành quả của quá trình phát 
triển.

Trong phương thức thực hiện đảm bảo nguyên tắc 
kinh tế Nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan 
trọng để Nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, định 
hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 
hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. 
Các nguồn lực kinh tế của Nhà nước được sử dụng phù 
hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đất 
nước và cơ bản được phân bổ theo cơ chế thị trường 
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ngoài ra nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp nhà 
nước. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào lĩnh vực 
then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh; 
hoạt động theo cơ chế thị trường, quản trị hiện đại 
theo chuẩn mực quốc tế; lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu 
chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, tổ hợp 
tác có vai trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên; liên 
kết, phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo 
điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Tăng 
cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp 
hội, liên hiệp hợp tác xã.

Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất 
cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, nhất 
là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, được 
hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư 
nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh 
nghiệp tư nhân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp nhà 
nước, hợp tác xã, kinh tế hộ; phát triển các công ty cổ 
phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, 
nhất là người lao động.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận 
quan trọng của kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong 
huy động nguồn vốn đầu tư, công nghệ, phương thức 
quản lí hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đặc biệt, văn kiện làm rõ mối quan hệ giữa Nhà nước, 
thị trường và xã hội: Nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế giải quyết hợp 
lí mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường để đảm 
bảo hiệu quả kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và môi 
trường bền vững.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, giữa Nhà nước, thị trường và xã hội có quan hệ 
chặt chẽ. Đây cũng là yếu tố khác biệt rất lớn về quan 
niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam, giúp định hướng, làm rõ vai trò của các chủ 
thể chấm dứt sự xuyên tạc của các thế lực thù địch với 
quan niệm kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ 
nghĩa là không thể cùng song hành.

Nhà nước có vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn 
thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, 
giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh 
tế; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho 
các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt 
động; điều tiết, định hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển, 
gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, 
bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhà 
nước quản lí nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính 
sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các tiêu chuẩn, 
định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với các 
yêu cầu và quy luật của kinh tế thị trường. 

Các tổ chức xã hội có vai trò tạo sự liên kết, phối hợp 
hoạt động, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các 
thành viên; đại diện và bảo vệ lợi ích của các thành 
viên trong quan hệ với các chủ thể, đối tác khác; cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ cho các thành viên; phản ánh nguyện 
vọng, lợi ích của các tầng lớp nhân dân với Nhà nước 
và tham gia phản biện luật pháp, cơ chế, chính sách 
của Nhà nước, giám sát các cơ quan và đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước trong việc thực thi pháp luật. Làm 
rõ mối quan hệ giữa 3 chủ thể này là biện pháp tốt nhất 
để chứng minh tính ưu việt, tính hiện thực của mô hình 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2.3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế
Đổi mới mô hình và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ 

trương lớn, quan trọng xuyên suốt từ Đại hội XI của 
Đảng. Đại hội XI đã xác định một trong những nhiệm 
vụ chủ yếu của nhiệm kì là “Ổn định kinh tế vĩ mô, đổi 
mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao 
chất lượng hiệu quả, phát triển bền vững” [3, tr.118].

Về mô hình tăng trưởng: Đại hội XIII chủ trương 
Đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng,  
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng 
khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân 
lực chất lượng cao [1, tr.43]. 

Định hướng phát triển đến năm 2030 nhấn mạnh: 
“Chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng 
dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học công nghệ, 
đổi mới sang tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả các nguồn lực, để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế” [1, tr.120 
- 121]. 

Như vậy, nếu Đại hội XII mới chỉ xác định cơ bản 
mô hình kinh tế chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu 
“...Kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều 
sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh”. “Đổi mới mô hình 
tăng trưởng chuyển mạnh từ chủ yếu dựa vào xuất khẩu 
và vốn đầu tư sang phát triển, đồng thời dựa cả vào vốn 
đầu tư xuất khẩu và thị trường trong nước” [3, tr.118].

Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng trong Văn 
kiện Đại hội XII của Đảng được hiểu là lấy năng suất, 
hiệu quả sử dụng các nguồn lực và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế làm mục tiêu hàng đầu để vừa phát triển 
kinh tế bền vững, vừa gắn với phát triển xã hội và bảo 
vệ môi trường. 

Về cơ cấu kinh tế: Ngoài các quan điểm Đại hội XIII 
kế thừa các văn kiện nghị quyết các kì đại hội trước, 
cơ cấu kinh tế nhấn mạnh quá trình chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế các ngành phải gắn với điều kiện đặc trưng do 
các nhân tố hoàn cảnh trong và ngoài nước quy định 
như: Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, 
phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn phải gắn với 
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xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh 
thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Thực 
hiện tốt hơn phát triển bền vững kinh tế biển, xây dựng 
chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển đô thị và kinh 
tế đô thị [1, tr.43-44].

Đặc biệt, trong quá trình phát triển được nhấn mạnh 
thêm vấn đề kinh tế số. Phát triển kinh tế, thay đổi 
cơ cấu kinh tế phải dựa trên nền tảng số. “Đẩy mạnh 
chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền 
tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế [1, tr.46].

Nội hàm của những khái niệm này được nhấn mạnh 
nhiều lần trong mục tiêu, quan điểm phát triển lẫn 
đột phá chiến lược. Cốt lõi của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư chính là chuyển đổi số với sự tích hợp 
của số hóa, kết nối, siêu kết nối và xử lí dữ liệu thông 
minh. Đây là quá trình phát triển tất yếu, không thể đảo 
ngược trên toàn cầu và Việt Nam không phải là ngoại 
lệ. Muốn thực hiện được điều này, một trong những 
điểm quan trọng chính là “chú trọng phát triển hạ tầng 
thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc 
gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số trong văn kiện 
Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Phấn đấu đến năm 2030 hoàn 

thành xây dựng chính phủ số; kinh tế số đạt khoảng 
30% GDP, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế 
giới và xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về chính phủ 
điện tử, kinh tế số” [1, tr.225].

3. Kết luận
Đại hội XIII của Đảng với các văn kiện như: Báo cáo 

Chính trị; Tổng kết Chiến lược Phát triển kinh tế - xã 
hội mười năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược Phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ Phát triển 
kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, đều có rất nhiều nội 
dung quan trọng về kinh tế. Các nội dung này là nguồn 
tài liệu quan trọng trong quá trình giảng dạy đối với 
giảng viên lí luận chính trị nói chung và kinh tế chính 
trị nói riêng, góp phần làm rõ các luận điểm được nêu 
ra trong quá trình giảng dạy khắc phục những vướng 
mắc trong quá trình tiếp cận của giảng viên cũng như 
quá trình tự nghiên cứu của sinh viên, qua đó củng cố 
vững chắc hệ tư tưởng của sinh viên, đáp ứng tốt các 
yêu cầu chuẩn đầu ra hệ tư tưởng của sinh viên, giúp 
người nghiên cứu, người học củng cố niềm tin cũng 
như kiên định mục tiêu phát triển của đất nước trong 
thời gian tới. 
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ABSTRACT: The article presents new points in the document of the 13th National 
Party Congress on the economic field. These are the following contents: (i) 
the goals of the development; (ii) the views on the socialist-oriented market in 
Vietnam; (iii) the growth model and economic structure in the coming period. 
The article also points out the necessity of applying these new points in 
teaching Marxism Political Economy at universities in Vietnam. 
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